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Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 259 Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0 

En koldioxidbudget ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 165, sid 3102) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Godkänna koldioxidbudget för Borås.       

 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M),  Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M),  Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén 
(M), Birgitta Bergman (M),  Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-
Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Jolly 
Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Per Månsson (M) till 
förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen. 
 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Eva Eriksson (SD), Tomas Brandberg (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-28, § 454 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna koldioxidbudget för Borås.        

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna koldioxidbudget för Borås med ändringar. 
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Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Ärendet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en koldioxidbudget. I den bifogade rapporten definieras 
koldioxidbudgeten för Borås. Rapporten beskriver även hur budgeten kan 
tänkas förvaltas. Här finns dock en sammanfattning av rapporten med de 
viktigaste punkterna.  

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser 
jordens befolkning kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären 
leder till en global uppvärmning som överskrider en önskad gräns. Denna 
globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder eller kommuner. 
Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 
aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges 
alltså en total mängd som kan släppas ut och det anges också hur mycket som 
kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk budget finns det en total mängd 
som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på en gång eller 
om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det 
möjligt att skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar 
koldioxidhalten i atmosfären exempelvis plantera träd eller producera biokol 
eller biogas. 

Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv. Perspektiven 
överlappar varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads 
koldioxidbudget bygger därför på tre olika perspektiv för att fånga in alla 
utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som 
invånare och samhället tillsammans är ansvariga för. Den totala 
utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton eftersom 
Borås Stads aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av 
konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller 
åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från 
produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än 
boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 
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Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av 
den totala utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en 
minskning på 16 % av koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 
2040. Minskningen appliceras på alla tre perspektiven. Det viktiga i metoden är 
att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som är svårt se 
konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en 
organisation bestående av klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. 
Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och klimatområdet 
(stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består 
av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både 
näringsliv, akademi, kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de 
olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att lättare nå koldioxidbudgeten. 
Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 
kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 
med att den revideras.                     

Beslutsunderlag 

1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 

2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28  

 

Yrkanden 

Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Karl-Eric Nilsson (C) och Anne 
Rapinoja (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 

 

Tomas Brandberg (SD), Andreas Exner (SD) och Leif Häggblom (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

 

 

Propositionsordning 
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

 

Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 

 

För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 

Omröstningsresultat 

Omröstning, se bilagd voteringslista 64, nr 165, dag 3. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 21 röster mot 11, 41 avstår: 

Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 

 

Huvudomröstning 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”.  

 

 

 

Omröstningsresultat 
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Omröstning se bilagd voteringslista 65,  nr 165, dag 3. 

 

Röstförklaring 

I ärende nr 167 tryckte jag  fel i omröstning om att ta fram motförslag till 
huvudförslaget. 

 

Min avsikt var att avstå att delta i den omröstningen. 

Ninni Dyberg (S) 
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Vad är en koldioxidbudget 
En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser jordens befolkning kan 

släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en global uppvärmning som 

överskrider en önskad gräns. Denna globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder 

eller kommuner. Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 

aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges alltså en total mängd 

som kan släppas ut och det anges också hur mycket som kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk 

budget finns det en total mängd som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på 

en gång eller om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det möjligt att 

skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären 

exempelvis plantera träd eller producera biokol eller biogas. 

Sammanfattning 
Borås Stads koldioxidbudget bygger på tre olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär 

ett ansvar för.  

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som invånare och samhället 

tillsammans är ansvariga för. Den totala utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton eftersom Borås Stads 

aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av konsumtionsperspektivet men som 

Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel 

utsläpp från produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än boråsare 

eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av den totala 

utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en minskning på 16 % av 

koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 2040. Minskningen appliceras på alla tre 

perspektiven. Det viktiga i metoden är att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som 

är svårt se konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 

klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Kommittén består av 

tjänstepersoner från energi- och klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt 

ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av en person ifrån 

varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 

kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 

lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 

samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 
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Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband med att den revideras.  

Bakgrund  
Världen befinner sig i en klimatkris vilket också påpekas i kommunfullmäktiges budget för 2019. 

Klimatförändringarna och dess effekter på natur och mänskligheten är ett betydande hot som 

behöver begränsas. Det som avgör hur stark klimatet förändras och hur sannolikt effekterna av 

förändringen inträder, är halten växthusgaser i atmosfären (1 källa IPCC). Det som är avgörande för 

hur mycket klimatet förändras, eller snarare hur mycket varmare det blir, är den totala mängden 

växthusgaser som finns i atmosfären. I IPCCs rapporter återfinns beräkningar som med en viss 

osäkerhet beskriver hur stor halt växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) som leder till vilken trolig 

temperaturökning. Internationellt har man i Parisavtalet kommit överens om att begränsa 

uppvärmningen till högst 2 grader och man vill göra allt för att hålla den under 1,5 grader. IPCCs 

rapport konstaterar att vi 2018 redan har passerat 1 grads uppvärmning. 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

koldioxidbudget. I denna rapport vill vi definiera koldioxidbudgeten för Borås enligt uppdraget i 

kommunfullmäktiges budget för 2019. Vi vill också beskriva hur budgeten kan tänkas förvaltas.  

De fyra huvudsyften med en koldioxidbudget för Borås är: 

 Borås Stad och Borås minskar sina växthusgasutsläpp i den takt som krävs för att bidra till att 

begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

 Borås Stad aktualiserar sina målsättningar på klimatområdet utifrån den senaste analysen 

och metodiken. 

 Borås Stad får ett nytt arbetssätt där klimatperspektivet får ett större utrymme och 

kontinuerligt hålls aktuellt. Risken att omedvetet ta beslut som ökar våra utsläpp minskas.  

 Borås Stad får nya möjligheter och verktyg att kommunicerar klimatomställningen inom sin 

organisation och mot stadens invånare och näringslivet. 

Koldioxidbudget 

Budget och budgetering 
Frågan om hur stor utsläppsbudget just Borås har, är inte lätt att besvara då flera aspekter och 

perspektiv måste tas hänsyn till. Alla varianter har för och nackdelar och ingen kan sägas är den mest 

sanna, den mest rättvisa eller den mest rimliga. Bristen på exakta sätt att räkna ska dock inte stå i 

vägen för att jobba med en koldioxidbudget men det är viktigt att ha i minnet att siffrorna inte kan 

förväntas vara exakt vetenskap utan det är storleksordningen och trenden som är avgörande. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 

för att med en chans på 66 procent undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 

denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 

varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 

ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 62 ton CO2 som 

var och en i Borås kan släppa ut genom att resa, äta, bo och konsumera. 

                                                           
1 https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 
 

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv (se figur 2). Perspektiven överlappar 

varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads koldioxidbudget bygger därför på tre 

olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

 

Figur 2: De olika perspektiven för utsläppen som Borås bär ansvar för.  

Det är Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås som fångar in alla utsläpp som vi genom vår 

livsstil är ansvariga för och det är det perspektivet vår budget på 62 ton CO2 gäller för. 

Konsumtionsperspektiv Borås Stad är en delmängd i denna budget eftersom Borås Stads aktiviteter 

innebär tjänster som invånarna konsumerar. Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte 

täcks av konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone 

en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från produktionsanläggningar som producerar 

varor som konsumeras av andra än boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Budgeteringen sker genom en uppdelning över tiden med en procentuell minskning varje år. 

Minskningen räknas för konsumtionsperspektivet Borås och appliceras på alla tre perspektiven. 

Enligt Naturvårdsverkets statistik ligger Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 11 ton 

CO2/invånare och år. För att hålla oss till budgeten och komma ner till ungefär 0 år 2040 krävs det en 

minskningstakt på cirka 15-20 procent per år. Bibehåller vi nuvarande utsläppsnivå förbrukar vi vår 

budget på cirka 6 år. Det kan argumenteras för en snabbare minskningstakt baserat på ett större 

ansvar i rika länder som har släppt ut mycket historiskt sett eller för att man måste räkna ner 

budgeten eftersom andra växthusgaser inte har räknats in. Det finns också risk att budgeten behöver 

ändras beroende på nya forskningsresultat kring kopplingen mellan utsläpp och uppvärmning. Vilken 

minskningstakt vi än väljer kommer utmaningen bli enorm. Därför väljer Borås att jobba med samma 

minskningstakt som de kommunerna som redan har infört en koldioxidbudget (Järfälla modellen, se 

omvärldsbevakning i bilagan). Det ger en minskning på 16 procent per år.  

Budget: konsumtionsperspektiv Borås Stad 
Statistiken omfattar Borås Stads, det vill säga kommunens organisations utsläpp av växthusgaser från 

resor, energi och inköp. 

Konsumtionsperspektiv  

Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 

(elförbrukning, skorstenar och 

avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 

Borås Stad 

 (varor och tjänster som 

 invånarna köper,  

vissa leder till geografiska  

utsläpp)  
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Figur 3: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås Stad samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

 

Beskrivning av figuren:  

Figur 3 visar utsläppen från Borås Stads konsumtion av varor och tjänster. De totala utsläppen på 

uppskattade 43 tusen ton CO2e ger cirka 0,4 ton CO2e per invånare och år, runt 4 % av en invånares 

totala utsläpp. 

När det gäller transporter och energi är statistiken baserat på faktiska utsläpp. Däremot så är 

statistiken väldigt osäker för inköp av mat, byggmaterial, möbler mm eftersom dessa inte baseras på 

verkliga produkter utan på utredningar från andra kommuner2.  

Flygresor: 

Statistiken baseras på utsläppsuppgifter från resebyrån. Utsläppen har minskad med 60 procent 

sedan 2013, antagligen på grund av styrdokument, internt klimatkompensationssystem och ökad 

medvetenhet. 

 

Bil: 

Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Utsläppen har minskat med cirka 12 procent 

sedan 2013. EL- och gasbilar, användning av bilpool, inköp av tjänstecyklar, ruttplanering är några av 

åtgärderna som ligger bakom minskningen. 

 

Arbetsmaskiner: 

                                                           
2 https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf 
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
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Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Användning av fossila bränslen har minskat 

med över 80 procent sedan 2014 då mer och mer biobränsle har köpts in. Totalt används också 

mindre bränsle. 

 

El: Statistiken innehåller elförbrukning i kommunens lokaler och verksamheter dock inte el till 

kommunägda bostäder. Utsläppen från el är beräknade utifrån en nordisk el-mix. Statistiken visar att 

elanvändningen inte har minskad i någon större utsträckning under de senaste åren. 

 

Värme: Statistiken bygger på användning av främst fjärrvärme i kommunens lokaler såsom skolor, 

kontor, äldreboende. Användningen av värme har minskad med runt 10% sedan 2013. Utöver att 

minska värmemängden kommer utsläppen från värme minska framöver när resultatet av det nya 

kraftvärmeverket på Sobacken syns i statistiken. Det är främst eldning av avfall i 

fjärrvärmeproduktionen som ger koldioxidutsläpp. 

Mat: Statistiken för mat baseras på en rapport frön Sollentuna3 där forskare har klimatanalyserat 

kommunens inköp. I dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik men arbetet med att minska 

utsläppen genom att minska matsvinnet och genom att minska mängden animaliska produkter i 

måltiderna pågår. 

Byggnation och infrastruktur: Statistiken är baserat på en studie som är gjort för Göteborgs Stad. I 

dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik och det är en komplex utmaning att beräkna utsläppen. 

Ett exempel på hur Borås Stad har börjat jobba med att minska dessa utsläpp är träbyggnadsstrategin 

och husen med trästomme som Fristadbostäder har byggt. 

Övriga inköp: Utsläppen från varor är en grov uppskattning utifrån olika rapporter. Här ingår det 

inköp av bland annat bilar, förbrukningsartiklar i vård och utbildning, elektronik, kläder och möbler. 

Solceller, förnybar elproduktion, skogsbruk, markanvändning: Dessa kategorier syns som negativa 

utsläpp i figuren med verkliga siffror för elproduktion och en symbolisk siffra för skogsbruk och 

markanvändning.  

Hur kan vi minska utsläppen? 

I detta perspektiv har Borås Stad nästan absolut rådighet över att minska utsläppen. Just nu pågår ett 

arbete med att ta fram en energi- och klimatstrategi. Som en del av det arbetet tas även fram en 

aktivitetsbank som visar många olika sätt att minska utsläppen både för förvaltningar och bolag. Det 

bästa sättet att minska utsläppen är alltid att minska användningen av energi eller resurser. Sen finns 

det även möjligheter att kompensera utsläpp genom att investera i solceller, kraftvärme, plantera 

träd, biokol, biogas. Stapeln under kurvan är en slags kompensation och räknesättet kommer 

utvecklas mer framöver. 

Budget: geografiska utsläpp Borås 
Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp 

det traditionellt. Här ingår stora delar av vägtrafiken, kraft- och värmeproduktion, elanvändning, 

processenergi i industrier 

                                                           
3 https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 

https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
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Figur 4: Geografiska utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

 

 

Beskrivning av figuren:  

Figuren visar utvecklingen av koldioxidutsläppen sen 1990. Sen 1990 är det framförallt användningen 

av olja för uppvärmning som har minskat. Fjärrvärme släpper ut väsentligt mycket mindre koldioxid 

än vad oljan gjorde. När det gäller transporterna så är utsläppen i hög grad de samma som 1990. 

Transportsektorn är mer effektiv, men transporterna har ökat. Minskningen de senaste åren hänger 

ihop men låginblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel.  

Det som inte syns i statistiken är biogena utsläpp från till exempel träbränslen i 

kraftvärmeproduktionen eller förnybara bränslen till fordon. Dessa utsläpp är inte av fossilt ursprung 

och därför förnybara. I många fall är tiden till bränslet har förnyat sig dock mycket längre än några år 

och kan ligga bortom 2040. Dessa utsläpp påverkar på kort sikt klimatet och därför måste ett rent 

teknikskifte betraktas med stor försiktighet. Utöver klimatet påverkar biobränslen också andra 

miljöaspekter såsom biologisk mångfald. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en mer begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att skapa 

förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. De strategier som finns i 

översiktsplanen kommer på sikt att gynna en resurseffektiv bebyggelsestruktur och därmed skapa 
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förutsättningar för minskade koldioxidutsläpp. Dessutom pågår arbetet med en trafikplan och 

reviderad energi- och klimatstrategi som också kommer gynna hållbara transporter. 

Budget: konsumtionsperspektiv Borås 
Växthusgasutsläpp från alla varor och tjänster som konsumeras av dem som bor i Borås. 

Det finns ingen statistik på kommunalnivå för utsläpp från konsumtion, därför bygger diagrammet 

nedan på studier från Göteborgs Stad och Naturvårdsverket. 

 

Figur 5: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

Beskrivning av figuren:  

Statistiken i figuren bygger på en studie som har gjorts för Göteborgs Stad4. Vissa uppgifter som el, 

värme och bil är anpassade till Borås medan andra uppgifter kan antas gälla för Borås på samma sätt 

som för Göteborg. Statistiken är inte heltäckande utan måste ses som den bästa tillgängliga modellen 

just nu som ger en bild över storleksordningar och relationer. Naturvårdsverkets beräkning av 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp pekar på utsläpp på 11 ton per invånare och år. 

Koldioxidbudgeten som utifrån den globala budgeten kan beräknas till 62 ton per invånare skulle 

bara räcka i runt 6 år om utsläppen fortsätter på samma nivå. 

Statistiken överlappar med de andra perspektiven. De kommunala utsläppen ingår i detta perspektiv 

under offentliga utsläpp och delar av vägtrafiken samt el- och värmeanvändningen finns med här 

                                                           
4  
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
 
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistr
a_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
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också. Utöver det ingår det stora utsläpp utanför Borås som krävs för att tillhandahålla varor och 

tjänster till konsumtion. 

 Flygresor: nationell statistik visar att flygandet och dess utsläpp ökar totalt, trots bättre 

teknik och effektivare transporter 

 Bil: utsläpp från biltrafiken har länge legat stabilt trots effektivare bilar, elbilar och förnybara 

bränslen, bara de senaste åren kan en minskande trend anas 

 Kollektivtrafik: Många bussar går på biogas och några även på el. De utsläppen som finns 

kvar fördelar sig på många så att de är väldigt små i statistiken. 

 El: Beräknad på svensk elmix.  

 Värme: Avfallsförbränningen spelar en stor roll. En del av uppvärmningen sker med el. 

 Mat: Nationell statistik från naturvårdsverket. Utsläppen har ökat länge men ligger nu mer 

stabila. Animaliska produkter är den största orsaken till utsläppen. 

 Varor, material och tjänster: Statistik från Göteborgsutredningen. Här ingår många poster 

såsom köp av kläder, bil, hus, elektronik, upplevelser, hotellnätter med mera. 

 Offentliga utsläpp: Statistik från Göteborgsutredningen. Naturvårdsverket uppge närmare 

det dubbla. Här ingår alla skattefinansierad verksamhet och investeringar. Kommunen kan 

uppskattas orsaka mindre än hälften av dessa utsläpp. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en delvis rätt begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att 

skapa förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. Den reviderade 

energi- och klimatstrategin kommer ta upp strategier och åtgärder för hur kommunen kan skapa 

dessa förutsättningar. Utöver åtgärder inom trafik och energieffektivisering kan Borås Stad till 

exempel skapa attraktiva utbud för att kunna semestra på hemmaplan, stödja utvecklingen av 

cirkulära affärsmodeller, samverka med näringsliv och civilsamhälle för att stärka kunskapsnivån och 

samarbetet. Den nationella och globala utvecklingen spelar en stor roll i vilken möjlighet vi har att 

minska utsläppen kraftfullt. 

Organisatoriska verktyg 

Analys, uppföljning och samverkan 
För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 

klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Klimatkommitténs arbete 

sker genom att granska investeringsbudgetar och göra uppföljningar baserat på kvalitativa och 

kvantitativa uppgifter. För att ha påtaglig effekt måste klimatkommittén påverka större beslut i ett 

tidigt skede och leverera tydliga beslutsunderlag inför större investeringar. Arbetet består även i att 

stötta nämnder och bolag i klimatarbetet. Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och 

klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning. För förankring och 

bredare expertis använder sig klimatkommittén av ett bredare nätverk av tjänstepersoner.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av en person ifrån 

varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige. Gruppens uppgift är bland annat att ge 

uppdrag till klimatkommittén. 
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Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 

kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 

lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 

samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden.  

Energi- och klimatstrategi 
Koldioxidbudgeten kommer fungera som mål när energi- och klimatstrategin revideras.  Ett nytt 

arbetssätt för energi- och klimatfrågorna tas fram som innebär att arbetet intensifieras och breddas 

på fler förvaltningar och bolag. Exempelvis så kommer en detaljerad aktivitetsbank med 

klimatåtgärder tas fram.  

Utmaningar 
Att minska utsläppen i den takt som behövs innebär en stor omställning och utmaning. Det är dock 

en utmaning som hela Sverige och världen står inför. Inom nästa alla områden är utvecklingen i Borås 

beroende av en nationell och internationell utveckling. Det finns dock också många möjligheter att 

skynda på utvecklingen med kommunens verktyg. Genom att skapa ett nytt arbetssätt för att 

säkerställa måluppfyllelsen kan Borås hamna i framkant och inspirera andra. Genom att vara tidiga 

med att driva på omställningen har Borås möjligheten att vara en modern stad som står säkrare inför 

framtiden. 
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Bilaga 1 – metod 

Omvärldsanalys 
Begreppet koldioxidbudget har präglats av forskningen och används i kommunikationssammanhang 

för att förklara att det spelar roll hur utsläppen minskar över tid. Istället för att bara fokuserar på ett 

målår där utsläppen ska ner till noll så skapas i stället en utsläppstrend där utsläppen minskar varje 

år. Under 2018/2019 har ett antal svenska kommuner, landsting och regioner tagit fram 

koldioxidbudgetar enligt en modell som har utvecklats av Klimatledarskapsnoden på Uppsala 

Universitet tillsammans med Ramböll. Bland dem som hittills har tagit fram eller beställt en 

koldioxidbudget är Borlänge, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Säter, Västerås, Åre, 

Östersund, Blekinge län, Jämtlands län, Region Gotland, Stockholms län, Södermanlands län och 

Uppsala län. Metoden har väckt stort intresse och det kan antas att fler kommuner kommer att följa 

efter genom att beställa en liknande budget eller genom att utveckla egna varianter. Västra 

Götalandsregionen är precis på väg att få sin budget färdigställt. Utomlands har frågan också blivit 

populär och till exempel har staden Manchester tagit fram en koldioxidbudget. 

Den metod som flertalet kommuner har valt, kallas även för Järfälla-modellen. Rapporten som 

levereras enligt denna metod innehåller en förklaring av metoden, en rad avvägande och funderingar 

samt en figur och en procentuell minskningstakt som oftast ligger på 16 procent per år. Bild 1 visar 

ett exempel på figuren från Västerås koldioxidbudget. I bilden uppskattar man en lätt ökning fram till 

2020 (ljusblåa staplar) och efter det måste utsläppen minska med runt 16 procent varje år (mörkblåa 

staplar) för att nå nollutsläpp runt 2040. 

 

Bild 1: Minskningskurva från Västerås koldioxidbudget  
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Val av modell 
Vid val av metod finns det två möjligheter. Beställa en rapport med en koldioxidbudget enligt Järfälla 

modellen eller att utveckla en egen budget. 

Järfälla modellen Egen modell 

Fördelar 

 Inte mycket extraarbete 

 Flera experter involverade i 
framtagande och utvecklingen 

 Jämförbarhet med andra kommuner 

 Budgetramarna är specialanpassade till 
Borås med hänsyn taget till kommunens 
påverkansmöjligheter 

 Kostnaden begränsar sig till arbetstid 

 Konsumtionsperspektivet är med 

 Budgeten innehåller ett arbetssätt för 
att säkerställa att vi följer budgeten. 

 Möjlighet att utveckla en modell som 
har potential att fungera bra, även för 
andra kommuner eller internationellt 

Nackdelar 

 Beskriver enbart de geografiska 
utsläppen där kommunen har 
begränsat rådighet att minska dessa 

 Inga direkta verktyg för att följa 
budgeten, risk för att budgeten mest är 
en ny målsättning och ett 
kommunikativt verktyg 

 Innehåller inga konsumtionsbaserade 
utsläpp 

 Kostar pengar, ca 40-60 000 kr 

 Konsumtionsperspektivet är svårt att 
räkna på och en årlig uppföljning är inte 
möjlig 

 Risk att Borås inte kan jämföra sig lika 
lätt med andra koldioxidbudgetar 

Tabell 1: För- och nackdelar för olika metoder för en koldioxidbudget 

Efter noggrant avvägande och omvärldsanalys har Borås Stad valt att utveckla en egen variant av en 

koldioxidbudget. Fördelarna med att kunna anpassa budgeten till Borås Stads behov utifrån 

rådighetsperspektiv och konsumtionsperspektiv var de främsta anledningarna. Borås Stads 

koldioxidbudget innehåller följande huvudinslag: 

 Koldioxidbudget på tre olika nivåer 

o Kommunens utsläpp från resor, energi och inköp 

o Utsläpp inom geografiska Borås: CO2-utsläpp från fossilenergianvändning i Borås 

geografiska område, så som vi har följt upp traditionellt. Här ingår stora delar av 

biltrafiken, fjärrvärme, elanvändning, processenergi i industrier 

o Utsläpp från det alla som bor i Borås konsumera i from av resor, energi, varor och 

tjänster 

 Ett arbetssätt som ska säkerställa att Borås Stad arbete leder till den utsläppsminskningen 

som krävs och att inga motverkande beslut tas. Arbetssättet kallas för klimatråd. 

 

Budget och minskningstakt 
Koldioxidbudgetar enligt Järfälla modellen föreslår en utsläppsminskning med ca 16 procent per år 

från och med 2020. I rapporterna beskrivs hur man kommer fram till denna fördelning och hur man 

har fördelat den globala budgeten på Sverige och dess kommuner. Runt 2040 är utsläppen nära noll. 
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Sverige har som mål att ha nettonollutsläpp 2045. Målet är dock inte helt nytt och sedan dess har 

utsläppen inte minskat i den takt som behövs. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 

för att med en chans på 66 procent undviker en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 

denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 

varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 

ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 

Med en likadan minskningstakt på 16 procent som i de övriga budgetar i Sverige, hamnar en boråsare 

runt 0 utsläpp kort efter 2040 och har totalt släppt ut cirka 50 ton CO2e (alla växthusgaser). I detta 

scenario utgår vi ifrån ett utgångsläge på cirka 7,5 ton utsläpp per år och invånare vilket motsvarar de 

konsumtionsbaserade utsläppen som Chalmers rapporten kom fram till. Naturvårdsverket har 

kommit fram till högre konsumtionsbaserade utsläpp, runt 10 ton per år. Budgeten från IPCC tar bara 

hänsyn till CO2, inte till andra växthusgaser. 

De olika metoder och perspektiven gör det nästintill omöjligt att med enkla medel komma fram till 

en exakt budget och en exakt minskningskurva. Till det kommer att de globala utsläppen inte minskar 

vilket innebär att den globala budgeten för att stanna vid 1,5 graders uppvärmning kan vara 

förbrukad inom 10 år. 

Vår slutsats är att en 16 procent minskningskurva med ett mål på 0-utsläpp kring 2040 är en rimlig 

ambitionsnivå för att försöka begränsa en global temperaturökning till 1,5 till 2 grader. Det absolut 

avgörande är inte de exakta siffrorna utan att skapa en minskningstrend som följer kurvan. 

I Borås har vi förhållandevis normala geografiska utsläpp då vi saknar stora industrier, hamn eller 

flygplats. Vägtrafiken är en av de större utmaningarna.  

Den 16 procentiga minskningskurvan appliceras på alla valda utsläppsområden 

Organisatoriska verktyg för genomförande 
En form av klimatråd ska kopplas till koldioxidbudget för att kunna säkerställa att Stadens 

verksamheter genomför åtgärder som leder till att minskningstrenden följs. För att reda ut hur ett 

klimatråd i Borås ska vara sammansatt och vilket uppdrag rådet ska arbeta med har det genomförts 

en omvärldsanalys. Klimatråd finns det i Sverige i olika former. På regeringsnivå granskas regeringens 

klimatarbete och under våren 2019 har en första rapport lämnats in. På Västra Götalandsregionen, i 

Jönköpings län och i Västmanslands län har klimatrådet rollen att föra ihop näringsliv, 

intresseorganisationer, akademi och offentlig förvaltning för att skapa samverkan och en gemensam 

röst. I Lund finns det ett klimatpolitiskt råd ingår flera forskare som utvärderar kommunens 

klimatarbete och föreslår nya politiska inriktningar. 

Till Borås föreslås ett klimatråd som hjälper till att Borås Stad minskar de utsläppen som kommunen 

har direkt rådighet över genom egna investeringar och åtgärder inom den egna verksamheten. För 

att komma fram till en lämplig sammansättning har olika varianter av klimatråd undersökts. 

Klimatråd Sammansättning Uppdrag 

Lund Akademi och forskning ”Rådets uppdrag är att granska 
kommunens arbete för minskad 
klimatpåverkan och klimatanpassning, 
samt att i en årlig rapport föreslå 
förbättringar som bidrar till att 

https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/klimat-miljo-och-hallbarhet/klimatradet/
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kommunen når sina klimatmål. Rådets 
första rapport överlämnades till 
kommunstyrelsen den 3 april 2019.” 

VGR ledare från näringsliv, offentlig 
förvaltning, akademi och 
intresseorganisationer, 
landshövdingen 

”Syftet är att rådet ska utgöra en 
samlande kraft och en stark 
gemensam röst som för upp 
avgörande frågor på regional, 
nationell och internationell nivå.” 

Jönköping (län) 10 arbetsgrupper, 120 personer, 
politiker, näringsliv, myndigheter, 
ideella organisationer, 
landshövding 

”Klimatrådet vill skapa fördelar för alla 
som bidrar till omställningen, från 
fossilt till förnybart och hållbart. 
Klimatrådet underlättar för unga att 
påverka, driver på träbyggandet och 
ökar kunskapen om lagring av solel 
(några exempel är ju alltid bra)!” 

Västmanland (län) Näringsliv, organisationer, ideella 
organisationer, politiker, 
landshövding, akademi 

Samverka kring miljöfrågor i länet, 
skapa engagemang på alla nivåer i 
samhället 

Regering Akademi och forskning ”Klimatpolitiska rådet är ett 
oberoende tvärvetenskapligt 
expertorgan som utvärderar om 
regeringens samlade politik leder mot 
målet om noll utsläpp år 2045.” 

Tabell 2: Överblick över befintliga klimatråd på olika nivåer i Sverige 

Utifrån behoven och utifrån omvärldsanalysen undersöktes följande möjligheter för 

sammansättningen av Borås Stads klimatråd: 

Enbart akademi och forskning 
(t.ex. Högskolan, RISE, 
Chalmers, GU) 

Fullmäktigepolitiker utan 
uppdrag i KS samt 
tjänstepersoner (likt 
revisionen) 

Bara tjänstepersoner, 
kompetens inom klimat, 
energi, ekonomi 

Fördelar 

 Hög kompetensnivå 

 Ofiltrerade analyser från 
externa 

 Politiker har direkt kontakt 
till beslutsfattande grupper 
vilket kan ge snabba 
ledtider 

 Stor hänsyn kan tas till 
Stadens förutsättningar i en 
fråga 

 Kompetensen hos 
beslutsfattare höjs 

 Relativ hög kompetensnivå 

 Direkt koppling till 
verksamheten med bra 
kunskap om 
förutsättningarna 

 Ökad samverkan mellan 
organisationerna 

Nackdelar 

 Kan vara svårt att hitta rätt 
kompetenser i Borås 

 Ett sådant uppdrag medför 
sannolikt kostnader för 
arvoden. Lunds kommun 
uppger en kostnad på cirka 
180 tkr/år 

 Politiska ställningstaganden 
riskerar att göras av 
partipolitiska skäl snarare 
än att välja det 
vetenskapligt bästa 
alternativet 

 Bedömningar riskerar vara 
inte neutrala för att inte 

 Tjänstepersoner befinner 
sig i en beroendeställning 
till sin arbetsgivare och är 
därför eventuellt inte helt 
neutrala i sin bedömning 

http://klimat2030.se/om-klimat-2030/klimatradet/
https://klimatradet.se/
http://miljoochklimatradet.se/om-radet/
https://www.klimatpolitiskaradet.se/
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 Uttalanden och rapporter 
riskerar vara utförliga och 
ensidiga då de inte kan ta 
hänsyn till 
förutsättningarna fullt ut 

 Eventuellt långa ledtider då 
gruppen inte finns i 
Stadens organisation 

blotta politikens 
svårigheter att hantera den 
enorma utmaningen som 
utsläppsminskningen 
innebär 

 

Utifrån omvärldsbevakning och avvägning mellan alternativen har det valts en modell med tre 

instanser. Hur dessa grupperingar fungerar behöver utvärderas efter en rimlig tid. 

 Klimatkommitté 

o Sammansättning: tjänstepersoner med kompetens inom klimat, energi och ekonomi 

o Granskar investeringsbudgetar, stöttar nämnder och styrelser, följer upp arbetet 

o Rapporterar till klimatrådet 

 Klimatråd 

o Sammansättning: en person ifrån varje parti som finns representerade i 

Kommunfullmäktige. 

o Tar emot information från och ger uppdrag till kommittén  

 Klimatforum 

o Sammansättning: akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle 

o En plattform för samverkan och kunskapsutbyte 

Utsläppsberäkningar 
Utsläppsberäkningar sker på olika sätt beroende på avgränsning och tillgång till data. 

Konsumtionsperspektiv Borås Stad 

Statistiken omfattar kommunens utsläpp av växthusgaser från resor, energi och inköp: 

 Resor med flyg 

o Statistik finns tillgänglig via resebyrå och har följts upp under flera år 

 Resor med bil, lätt lastbil 

o Statistik finns tillgänglig via bränsleinköp och har följts upp under flera år 

 Tunga transporter, arbetsmaskiner 

o Statistik finns tillgänglig via bränsleinköp och har följts upp under flera år 

 Energi till byggnader och infrastruktur 

o Statistik finns tillgänglig via inköp av el, fjärrvärme och bränsle och har följts upp 

under flera år 

 Inköp av mat, byggmaterial, förbrukningsartiklar, möbler, kläder, maskiner, transporter mm 

o Statistik finns inte tillgängligt och har inte följts upp hittills 

o Svårt att mäta och beräkna då det handlar om många olika produkter och deras 

utsläpp från produktionen är ofta okänd eller svårt att uppskatta. 
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o Statistiken bygger på en utredning som har genomförts för Göteborgs Stad och på en 

utredning som har utförts för Sollentuna kommun. Statistiken kommer därmed bara 

vara en grov uppskattning och kommer inte kunna följas upp kvantitativt.12 

 

Geografiska utsläpp Borås 

Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp 

det traditionellt. Här ingår stora delar av biltrafiken, fjärrvärme, elanvändning, processenergi i 

industrier 

Källa för utsläppsstatistiken är SCBs databas och RUS databasen, nationella emissionsdatabasen. 

Konsumtionsperspektiv Borås 

Växthusgasutsläpp från alla varor och tjänster som konsumeras av dem som bor i Borås. 

 Flygresor 

o Nationell statistik i en rapport från Chalmers omräknat till Borås 3 

 Bilresor 

o RUS databas och transportstyrelsen för bilar, biltyper och körsträcka samt utsläpp. 

Liknande metod som i Chalmers rapport. 

 Kollektivtrafik 

o Uppgifter från Västtrafik om bränsleanvändning till bussar. Inga exakta uppgifter för 

bara Borås, omräkning och antagande.  

 Värme till hushåll 

o Fjärrvärmestatistik från Borås Energi och Miljö samt bränslestatistik från SCB 

 El till hushåll 

o Energistatistik från SCB 

 Mat 

o Osäker statistik, nationell statistik från Naturvårdsverket 

 Övriga inköp av varor och tjänster (kläder, elektronik, fritidsprodukter, restaurangbesök 

m.m.) 

o Osäker statistik, bygger på rapporterna från Göteborg och Sollentuna samt statistik 

från Naturvårdsverket 

 

Det finns även nationell statistik från Naturvårdsverket som beaktas.4 

Flera uppgifter går inte att följa upp årligen på ett kvantitativt sätt och/eller har flera års fördröjning 

innan statistiken publiceras. 

Övriga utsläpp, negativa utsläpp 

                                                           
1 Chalmers utredning om konsumtionsbaserade utsläpp i Göteborgs Stad, 
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_pub
lic_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf 
2 Utredning utsläpp från inköp, Sollentunas kommun, 
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20
Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf 
3 Rapport Chalmers: https://research.chalmers.se/publication/506796/file/506796_Fulltext.pdf 
4 Naturvårdsverket om konsumtionsbaserade utsläpp: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/ 

https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_public_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_public_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf
https://research.chalmers.se/publication/506796/file/506796_Fulltext.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
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Koldioxidbudgeten ska även ta hänsyn till insatser som leder till utsläppsminskning eller lagrade 

utsläpp som inte visas direkt i statistiken på annat sätt. Till exempel kommer det inte visa sig ifall 

kommunen sätter upp solceller då den elen som matas in på nätet räknas in i den nationella elmixen 

eller om Borås Stad satsar på bättre markanvändning vilket leder till inlagring av koldioxid. Dessa 

utsläpp redovisas som negativa utsläpp under kurvan. Sättet att beräkna dessa utsläpp behöver 

utvecklas framöver då det i vissa fall saknas uppgifter och metoder. Under dessa negativa utsläpp kan 

följande poster bokföras: 

 Produktion av solel som går ut i nätet 

 Produktion av el från vattenkraft, vindkraft, biokraftvärme 

 Biogasproduktion som leder till att metanutsläpp omvandlas till koldioxid som har en lägre 

klimatpåverkan 

 Mark- och skogsanvändning som leder till bindande av koldioxid 

 Produktion av biokol 
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§ 519 Dnr KS 2019-00942 2.3.1.0 

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 

Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer fastställdes av Kommunfullmäktige den 
20 juni 2016 2014 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 
2019. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. 
 
Då pågående översyn av stadens styr- och ledningssystem med stor sannolikhet 
kommer att kräva förändringar i övergripande styrdokument, så har nu endast 
redaktionella ändringar gjorts i förhållande till den tidigare versionen. Syftet 
med de redaktionella ändringarna har varit att förtydliga programmets innehåll 
samt roller och ansvar. Även om de personalpolitiska riktlinjerna fastställs till år 
2023, så kan en revision av riktlinjerna att genomföras innan dess.                

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 

 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer. 

 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: ”Följande tillägg görs 
under rubriken riktlinjer för jämställdhet och mångfald: Borås Stad ska 
möjliggöra för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldra-
skap”. 

 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Ida Legnemarks (V) yrkande. 
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Personalpolitiska riktlinjer
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är gemensamma 
för stadens förvaltningar och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det 
dagliga arbetet för chefer och medarbetare.  De omfattar följande avsnitt:

• Hållbart arbetsliv

• Samverkan

• God hälsa

• Arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur

• Jämställdhet och mångfald

• Medarbetarskap och chefskap

• Medarbetarskap

• Ledarskap

• Personal och kompetensförsörjning

• Rekrytering och anställning

• Kompetensutveckling

• Lön

• Idéer, ständiga förbättringar och innovationer

Varje avsnitt inleds med Borås Stads principiella ställningstaganden. Därefter beskrivs ansvar och 
förväntningar på chef respektive medarbetare i punktform. Avslutningsvis samlas hänvisningar och 
länkar till olika former av stöd och vägledning i en grön ruta.
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Hållbart arbetsliv
Riktlinjer för samverkan 
Borås Stad och de fackliga organisationerna har tecknat ett lokalt samverkansavtal. Avtalet utgår från 
att samråd, dialog och gemensam förståelse, mellan arbetsgivare och arbetstagare är en naturlig del i 
verksamheten. Syftet är ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet, ansvar 
och personlig utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Samverkan sker med representanter från 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer på alla nivåer i organisationen genom samverkanssystemet. 
På arbetsplatsträffen representerar medarbetaren sig själv.

Chef

• Har förståelse och kunskap om Borås 
Stads samverkansavtal.  

• Bär chefsuppdraget och påminner 
medarbetare om verksamhetsidén.

• Ger förutsättningar för dialog på 
arbetsplatsträffar.

• Har en god kommunikation med 
fackliga organisationer.

• Underlättar gemensam förståelse för 
uppdrag och utmaningar.

Medarbetare

• Har förståelse och kunskap om hur 
arbetet med samverkan fungerar.

• Är beredd att delta, medverka och ta 
ansvar. 

• Är delaktig i dialogen på arbetsplatsen. 

• Visar respekt för andras åsikter, roller 
och funktioner.

• Ser sin roll på arbetsplatsträffarna.

Exempel på stöd och vägledning

Borås Stads samverkansavtal
styr hur det interna arbetet med samverkan ska ske på samtliga nivåer i organisationen. 

Samverkansgrupper
ansvarar för skyddskommittéuppdraget för att på ett övergripande sätt planera 
arbetsmiljöarbetet. 
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Riktlinjer för god hälsa
I Borås Stad vävs det främjande, förebyggande och efterhjälpande arbetet ihop till en helhet inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att lyfta fram det som skapar hälsa och aktivt 
arbeta med det som kan leda till ohälsa ges förutsättningar för en bra arbetsmiljö. 

Det är många faktorer som samspelar och är viktiga för ett upplevt välmående, både i arbetslivet och 
privat. Med en bra arbetsmiljö och medarbetarens egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt 
och hållbart arbetsliv.

Exempel på stöd och vägledning

Arbetsmiljöpolicy
visar inriktning och målsättning med Borås Stads arbetsmiljöarbete.

Stratsys SAM-modul
är plattformen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här finns årshjul med aktiviteter för 
arbetsmiljöarbetet tillsammans med råd, stöd och fördjupningsmaterial samt uppföljning.

Rehabiliteringsprocess 
styr och beskriver tillvägagångsätt med anpassning och rehabilitering i Borås Stad.

Medarbetare

• Medverkar i arbetsplatsens systematiska 
arbetsmiljöarbete.

• Påtalar brister i fysisk och psykisk 
arbetsmiljö.

• Signalerar till chef vid hög 
arbetsbelastning och ber om hjälp  
för prioriteringar.

• Använder de hjälpmedel som finns 
och följer de rutiner som förebygger 
arbetsmiljöproblem. 

• Tar hand om sig själv och tar eget 
ansvar för sin livsstil. 

• Tar vara på möjligheter till friskvård.

Chef

• Arbetar med systematiskt arbets - 
miljöarbete.

• Är uppmärksam och agerar på 
varningssignaler om dåligt arbetsklimat 
och tecken på ohälsa.

• Ser till att arbetsbelastningen är rimlig 
och gör omprioriteringar när det 
behövs.

• Skapar möjlighet för reflektion.

• Främjar gemensamma aktiviteter och 
uppmuntrar friskvård.

• Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till 
en god stämning på arbetsplatsen.
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Riktlinjer för arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur
I Borås Stad värnas ett öppet arbetsklimat där medarbetare vill och kan uttrycka sin åsikt. Genom att 
hjälpa varandra, ta ansvar och visa respekt för såväl arbetsuppgifter, yrkesroller som för verksamheten 
och den gemensamma arbetsmiljön skapas förutsättningar för ett gott klimat och en bra kommunikation 
på arbetsplatsen. 

Exempel på stöd och vägledning

Kvalitetspolicy
lyfter fram hur medarbetare och chefer bör agera och reagera på arbetsplatsen; professionellt, 
engagerat och med ett lärande förhållningssätt.

Stratsys SAM-modul
systematiserar arbetet med klimat och kultur på arbetsplatsen.

Kommunikationspolicy och handbok för kommunikation
beskriver hur medarbetare och chefer ska förhålla sig till kommunikation och verktygen för att 
kommunicera är samlade i handboken.

Medarbetare

• Uppmuntrar och berömmer andras
arbetsprestationer.

• Uppmärksammar rådande normer och
strävar efter ömsesidig förståelse.

• Skapar förtroende.

• Visar respekt för andra.

• Är en god representant för yrke och
arbetsplats.

Chef

• Strävar efter ett öppet arbetsklimat.

• Är lyhörd för och synliggör rådande
normer.

• Tydliggör framgångsfaktorer.

• Skapar förtroende.

• Ger förutsättningar för en god
kommunikation.

• Är en god representant för arbets-
platsen och kommunen.
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Riktlinjer för jämställdhet och mångfald
Samtliga medarbetare i Borås Stad erbjuds lika rättigheter och möjligheter och Borås Stad ska möjliggöra 
för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldraskap. Arbetsplatserna ska genomsyras av 
ett klimat som tar tillvara och värdesätter varje medarbetares unika kraft, kunskap och förmåga. Att 
vara goda förebilder och visa en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde ger 
förutsättningar för en bra verksamhet.

Exempel på stöd och vägledning

Löneöversynsprocess 
innehåller verktyg för att upptäcka och åtgärda oskäliga löneskillnader.

Heltid för alla 
ger likvärdiga villkor för män och kvinnor att kombinera arbetslivet med privatlivet. 

Personalekonomisk redovisning
beskriver vad som skett inom personalområdet. 

Stratsys SAM-modul
systematiserar arbetet med lika rättigheter och möjligheter.

Medarbetare

• Har ansvar för att reagera när någon
inte möts med respekt.

• Är en god förebild och vaksam på egna
fördomar.

• Hjälper till att medvetandegöra normer
och fördomar på arbetsplatsen.

• Har ett öppet sinne och tar tillvara
olikheter bland kollegor.

• Respekterar och bemöter alla efter deras
förutsättningar.

Chef

• Förebygger diskriminering och
kränkande särbehandling.

• Är en god förebild och vaksam på egna
fördomar.

• Synliggör fördomar och har åter-
kommande samtal kring värderingar
och etik.

• Har ett öppet sinne och tar tillvara
olikheter i gruppen.

• Respekterar och bemöter alla efter deras
förutsättningar.
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Medarbetarskap och chefskap
Riktlinjer för medarbetarskap
Ett gott medarbetarskap behövs för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. I 
begreppet ingår förmågan att ta ansvar, lösa problem, hantera att man har delade meningar och möta 
andra med respekt. Alla som ingått ett avtal om anställning är medarbetare.

Exempel på stöd och vägledning 

Medarbetarsamtalet
behandlar medarbetarens utvecklingsbehov och förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Medarbetaröverenskommelsen
dokumenterar medarbetarsamtalet. Dokumentet används även när medarbetare introduceras 
eller avslutar sin tjänst.

Lönesamtalet
behandlar medarbetarens prestationer i ett årligt samtal. Diskussionen förs utifrån fastställda 
lönekriterier

Medarbetaren

• Tar ansvar för och samarbetar med
andra för att nå de gemensamma
målen.

• Är engagerad och aktiv i arbetet och i
verksamhetens utveckling.

• Lär av andra och delar med sig av
kunnande och erfarenhet.

• Arbetar på ett professionellt sätt och
vårdar sin yrkesroll.

• Är öppen och ärlig och bemöter andra
med respekt.

• Skapar god dialog och kommunikation.

Chefen

• Tar fram gemensamma mål och gör
dem kända.

• Klargör förväntningar på prestationer,
roller och ansvarsfördelning.

• Skapar delaktighet, samhörighet och
ger återkoppling.

• Är öppen och ärlig och bemöter andra
med respekt.

• Skapar god dialog och kommunika tion.
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Riktlinjer för ledarskap

Ett gott ledarskap behövs för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. Ledarskapet 
är en viktig förutsättning för att både enskilda medarbetare och hela ar-betsgrupper ska kunna göra 
goda arbetsinsatser och nå sina mål.

Exempel på stöd och vägledning 

Medarbetarsamtalet
är ett samtal med överordnad chef där krav, förväntningar och förutsättningar diskuteras och 
ger underlag för en utvecklingsplan.

Chefsöverenskommelsen
dokumenterar chefens medarbetarsamtal. Dokumentet används även när chef introduceras 
eller avslutar sin tjänst.

Lönesamtalet
behandlar chefens prestationer i ett årligt samtal. Diskussionen förs utifrån fastställda 
lönekriterier

Medarbetaren

• Söker aktivt och tar del av information.

• Bidrar med synpunkter och förslag, 
följer fattade beslut.

• Arbetar för att nå uppsatta mål.

• Kommunicerar öppet och direkt, ger 
chefen återkoppling.

• Skapar god dialog och kommunikation.

Chefen

• Har ansvar för att alla känner till och 
förstår verksamhetens uppdrag. 

• Fattar beslut och skapar delaktighet.

• Agerar tillitsfullt, skapar öppenhet och 
trygghet.

• Kommunicerar mål och resultat.

• Är engagerad, tillgänglig och ger 
återkoppling på prestationer.

• Skapar god dialog och kommunikation.
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Personal- och kompetensförsörjning
Riktlinjer för rekrytering och anställning
Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror bland annat på skickligheten 
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Exempel på stöd och vägledning

Kompetensbaserad rekrytering
ökar möjligheten att göra bra rekryteringar och hjälper oss att inte diskriminera.

Introduktion
lägger grunden för förståelse för uppdraget och trivsel på arbetsplatsen.

Lokala kollektivavtal och förmåner 
bidrar till långsiktigt goda arbetsvillkor

Medarbetarcentrum 
ger stöd om medarbetare/chef står inför ett vägval i sin arbetssituation eller om det finns behov 
av omställning eller avveckling. 

Medarbetaren

• Är en god förebild och representant för 
yrke och arbetsplats.

• Lämnar information som är värdefull 
när tjänst ska tillsättas.

• Är aktiv och öppen för eget lärande och 
för att dela med sig av sitt kunnande till 
andra.  

• Tar ansvar för att hitta balans mellan 
arbete och privatliv.

Chefen

• Är en god förebild och ambassadör för 
Borås Stad som arbetsgivare.

• Sköter rekryteringen på ett 
professionellt sätt.

• Genomför introduktion för 
medarbetare.

• Ger förutsättningar för medarbetare att 
skapa balans mellan arbete och privatliv
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Riktlinjer för kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en förutsättning för att Borås Stad ska kunna möta förändrade behov. 
Verksamhetens ständiga utveckling kräver kontinuerligt lärande och öppenhet för nya arbetssätt.

Borås Stad har en positiv syn på nätverkande som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Exempel på stöd och vägledning 

Arbetsplatsträffen
är en arena för att diskutera verksamhetens/arbetsgruppens kompetens och behov av 
utveckling. 

Medarbetarsamtalet
är forumet för diskussion om den enskilda medarbetarens kompetensutvecklingsbehov. 
Det dokumenteras i en individuell utvecklingsplan som utgör grunden för organisationens 
kompetensplanering.

Medarbetaren

• Är aktiv och visar intresse för att 
utveckla och lära sig mer.

• Tar tillvara andras kunskap och delar 
med sig av sin egen.

• Kommer med förslag på egen 
kompetensutveckling i linje med 
verksamhetens behov.

• Har mod och vilja att prova nya 
arbetssätt.

Chefen

• Ger medarbetarna förutsättningar för 
personlig och yrkesmässig utveckling i 
linje med verksamhetens behov.

• Har en god bild av verksamheten och 
följer upp medarbetarnas behov av 
utveckling.

• Har en aktiv omvärldsbevakning.
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Riktlinjer för lön
Lönepolitiken ska bidra till goda verksamhetsresultat och stimulera medarbetare att nå de mål och 
uppdrag som politiken fastställt. Detta förutsätter att målen, såväl för verksamheten som på individnivå, 
är tydliga och går att följa upp, det ska vara en tydlig koppling mellan prestation och lön. Genom 
tydliga mål, väl kända lönekriterier och väl förberedda lönesamtal blir det lättare för medarbetaren 
att bidra till verksamhetens mål. 

Lönebildningen är ett strategiskt styrmedel för verksamheten. De lönepolitiska prioriteringarna ska 
synliggöras i budgetarbetet. Chefer ska ta hänsyn till hela verksamheten och göra lönepoli-tiska 
prioriteringar. De lönepolitiska prioriteringarna behöver utgå från verksamhetens behov av att kunna 
rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Exempel på stöd och vägledning 

Löneöversynsprocessen
beskriver övergripande hur arbetet med den årliga löneöversynen ska gå till.

Lönekriterierna 
Borås Stad har fastställt lönekriterier för chefer och för medarbetare, vilka årligen tas upp i  
SAM-kalendern.

Lönesamtalet
ska utgå från verksamhetens mål och innebär en bedömning av medarbetarens arbetsinsats och 
bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Vid samtalen förs dialog om de resultat medarbetaren 
presterat i förhållande till mål och lönekriterier.

Medarbetaren

• Känner till lönekriterierna och 
kopplingen till arbetsplatsens mål.

• Funderar över sin egen arbetsprestation 
kopplat till lönekriterierna.

• Är förberedd och aktiv vid 
lönesamtalen.

• Är aktiv i dialog om arbetsprestationer 
som bidragit till målen.

Chefen

• För kontinuerlig dialog om hur verk-
samhetens mål, budget och lön hänger 
ihop.

• Har kunskap om lönebildning, avtal- 
och löneöversynsprocessen.

• Gör lönekriterierna kända på arbets-
platsen och kopplar dem till målen.

• Är förberedd och aktiv vid 
lönesamtalen.

• Tillämpar individuell och differentierad 
lön.

• Har kunskap om medarbetarens 
prestation.

• Tar ansvar för ökad lönespridning.
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Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
Riktlinjer för idéer, ständiga förbättringar och Innovationer
Kreativa idéer är en viktig framgångsfaktor för förnyelse och kvalitetsutveckling av stadens verksamheter 
och samtidigt en förutsättning för att möta förändrade behov av stöd och service hos kommuninvånarna.  

Exempel på stöd och vägledning 

Handbok för ständiga förbättringar
tar upp hur idéer tas om hand på ett strukturerat sätt.

Medarbetaren

• Är öppen och motiverad för 
förändringar. 

• Bidrar till ett gott och innovativt 
arbetsklimat. 

• Lyssnar och uppmuntrar andras idéer.

• Deltar i arbetet med att utveckla idéer. 

• Omprövar befintliga arbetssätt.

Chefen

• Stödjer aktivt nya idéer, kreativitet och 
vågar pröva nytt.

• Tar bort hinder, detaljstyr inte. 

• Stärker tillit och arbetar för att skapa 
förtroende.

• Stödjer samverkan, nätverk och 
mångfald.

• Bidrar till förståelse och uthållighet så 
att idéer ger resultat.

• Skapar möjlighet för att prova nya idéer.
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               KALLELSE  
          Sociala Omsorgsförvaltningen     2019-01-23 
 
  

INBJUDAN/ KALLELSE TILL EN FORTSÄTTNING PÅ 
TILLGÄNGLIGHETSARBETE 
 
Presidium för:  
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivnämnden, 
Vård och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Överförmyndarnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällbyggnadsnämnden, 
Servicenämnden, Tekniska nämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Krisledningsnämnden, 
Stadsrevisionen, Valnämnden, berörda förvaltningschefer, AB Bostäder i Borås, Borås 
Djurpark AB, Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Lokaltrafik AB, Borås 
Parkerings AB, Borås Textil Fashioncenter, Borås TME AB, Borås regionen Sjuhärads 
kommunalförbund, Fristadbostäder AB, Industribyggnader i Borås AB, Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, Viskaforshem AB, och berörda bolagschefer. 
 
DATUM: 11 mars, 2020. 

TID: 09:00-12:00  

PLATS: Kulturhuset (Vävarsalen)  

  

Tillgänglighet 
 

• Ange gärna om du har speciella behov till exempel rullstolsplatser, 
hörslinga, eller skrivtolk. 
 

• Undvik starka dofter, parfymer och rakvatten samt kläder som varit i 
kontakt med pälsdjur. 



               KALLELSE  
          Sociala Omsorgsförvaltningen     2019-01-23 

 
Hej! 
 
Ni får denna inbjudan då ni har identifierats som viktiga nämnder/förvaltningar 
och bolag för att diskutera fortsättningen på tillgänglighetsarbetet i Borås Stad. 
Sociala omsorgsnämnden arrangerar en tillgänglighetsworkshop.  
 
Syftet med workshopen är att öka kunskapen om Universal design. Målet med 
workshopen är att diskutera hur vi arbetar mot ett tillgängligt samhälle 
tillsammans.  
 

Dagordning 
 
Tid Aktiviteter 
9:00 Inledning  
9:10 Fika 
9:20 Universell Utformning 
10:00 Program för ett tillgängligt samhälle  
10:15 Workshop 

- Vad innebär det att arbeta med Universell Design? 
- Hur kan vi förflytta tillgänglighetsfrågan från en extrauppgift till 

en integrerad del av kvalitetsarbetet? 
- Hur kan vi koppla vår tillgänglighets program till Agenda 2030? 

11:45 Sammanfattning av dagen, nästa möte 
 

Meddela gärna antal personer och namn på de som förväntas närvara till 
funktionshinderkonsulent Herawati Nowak (herawati.iskandar.nowak@boras.se 
eller 035-35-58-57) senast den 3 mars.  
 
Vi bjuder på fika. Meddela gärna eventuellt önskemål om ni behöver specialkost. 
 
Ni är varmt välkomna!  
Vänliga hälsningar,  
 
 
Yvonne Persson      Magnus Stenmark 
(Ordförande)      (Förvaltningschef)  

mailto:herawati.iskandar.nowak@boras.se
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Erfarenheter från folkomröstningen i Helsingborg 2020-

01-12 

Valnämndens beslut 

Den muntliga redovisningen läggs till handlingarna        

Ärendet i sin helhet 

Valnämndens kansli har deltagit på folkomröstningen i Helsingborg den 12 

januari 2020 gällande försäljningen av deras kommunägda energibolag 

Öresundskraft. Omvärldsbevakningen gav positiva erfarenheter på hur 

Valnämndens kansli kan strukturera sitt kommande arbete inför allmänna valet 

2022.       

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse                              

 

 

Ulla Krok  

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämndens beslut 

Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll godkänns.        

Sammanfattning  

Valnämnden har upprättat ett förslag till rutiner och anvisningar för den interna 

kontrollen enligt bifogad rutin. Detta för att skapa en tydlighet gällande 

nämndens ansvar att årligen fastställa en internkontrollplan inom nämndens 

verksamhetsområde samt valledarens roll att bevaka så att den interna 

kontrollen efterföljs samt att granskningen av planen sker enligt 

kontrollmomenten.     

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse 

2. Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Ulla Krok 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 

organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. 

 

Nämnden 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 

ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 

verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, 

samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 

verksamheten kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid behov vidta åtgärder 

som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 

ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

 

Valledaren  

Valledaren ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att 

konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla 

verksamhetsområden. Valledaren ska se till att en väsentlighets- och riskanalys 

upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för 

nämnden. Valledaren bevakar löpande att planen för intern kontroll följs. 

Valledaren ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll, 

hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen är tillräcklig. Valledaren ska omgående informera nämnden och 

Stadsrevisionen om det hos Valnämndens kansli avslöjas misstanke om brott. 

 

Valledaren har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten 

bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 

rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala regler och 

anvisningar samt nämndens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
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Valledaren ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den 

som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan. Valledaren bevakar 

löpande att planen för intern kontroll följs. Valledaren ska årligen rapportera till 

Valnämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 

Valnämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

 

Medarbetarna (i samband med valår) 

Alla anställda är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker 

och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till valledaren. 

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 

kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 

internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 

tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal 

områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 

Att granska alla rutiner och system skulle ge en säker verksamhet men kräva 

mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna 

välja ut kontroller ska valledaren årligen göra en väsentlighets- och riskanalys.  

 

Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i 

måluppfyllelse. Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, 

ekonomiska eller politiska konsekvenser som kan uppstå. Sannolikhet och 

väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 

 

Sannolikhet (risk)  Väsentlighet 

1. Osannolik   1. Försumbar 

2. Mindre sannolik  2. Lindrig 

3. Möjlig   3. Kännbar 

4. Sannolik   4. Allvarlig 

 

Från och med sannolikhets- och väsentlighetsgrad 9 (sannolikhet x väsentlighet) 

ska kontrollåtgärder vidtas. I vissa fall kan kontrollåtgärder vidtas även vid lägre 

sannolikhets- och väsentlighetsgrad. 

  

Intern kontrollplan 

Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 

antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de resurser 

som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att verksamheten når 

sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda kontroller. Intern 

kontrollplan ska innehålla följande delar:  

- Process, det vill säga rutin eller system. 

- Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa. 

- Kontrollmetod. 

- Bedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 
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- Ansvaret för att följa upp kontrollmomentet. 

 

Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 

 

Rapportering till nämnden 

När valledarens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till 

nämnden, senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapporten ska 

sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser 

och föreslagna förbättringar. 

 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i Valnämnden till 

Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 
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Intern kontroll Valnämnden: Uppföljning 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämndens uppföljning av intern kontroll 2019 godkänns.     

Ärendet i sin helhet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 

i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen 

till Kommunstyrelsen. 

Valnämnden har genomfört en uppföljning av intern kontroll 2019. Nämnden 

kommer fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av nämndens verksamhet för att 

förbättra arbetet med kommande val.               

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse 

2. Uppföljning intern kontroll 2019 för Valnämnden                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Ulla Krok 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Uppföljning Intern kontroll 2019 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en Internkontrollplan för år 2019. 

Nämnden har granskat och genomfört en uppföljning av kontrollmomenten som resulterat i denna rapport och analys av 2019 års verksamhet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Delegation Kontrollera att Valnämnden är rätt beslutsinstans 

Granskning av beslut i Valnämnden. 

Kommunsekreteraren har granskat Valnämndens 
beslut i 10 olika ärenden under 2019. Ett av ärendena 
där Valnämnden inte har befogenhet att sätta löner för 
ordinarie personal på Stadsledningskansliet. Ärendet 
skulle handläggas av Förhandlingsdelegationen vilket 
så skedde efter beslut i Valnämnden. 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 

Granskning av beslut i Valnämnden 

Kommunsekreteraren har granskat Valnämndens 
beslut i 10 olika ärenden under 2019. Ett av ärendena 
där Valnämnden inte har befogenhet att sätta löner för 
ordinarie personal på Stadsledningskansliet. Ärendet 
skulle handläggas av Förhandlingsdelegationen vilket 
så skedde efter beslut i Valnämnden. 

Diarium Kontrollera handlingar i Valnämndens 
funktionsbrevlåda samt övriga inkomna handlingar 

Stickprov i Valnämndens diarium. 

Det har tidigare funnits brister i hanteringen av 
allmänna handlingar men detta är nu åtgärdat och 
samtliga handlingar är diarieförda korrekt. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Projektledning Etablera en aktivitetsplan för kommande aktiviteter och 
mål, identifiera valprocesser inför kommande projekt 
och val 

Kontrollera att aktivitetsplanen efterföljs. 

En aktivitetsplan samt identifiering av valprocesser har 
genomförts av valledaren under hösten 2019 efter att 
brister framkommit i utvärderingen av EU-valet. 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kan påverka personalens vilja negativt att engagera 
sig i ytterligare val 

Uppföljning av ansvarig chef. 

Brister i valledningen och valsamordningen har funnits 
under 2019 vilket har lett till negativa konsekvenser så 
som förtroendet för Valnämndens organisation. 
Åtgärder har vidtagits och Valnämnden har ett 
pågående arbete att bygga upp detta förtroende. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Stickprov i Agresso. 

En kontroll av utbetalning av månadslöner har 
genomförts och har varit korrekt utbetalt under 
perioden. Övertidsersättningsnivån är något hög under 
perioden som kan förklaras med att personal arbetat 
obekväm arbetstid under valperioden. 

Kontrollera valdatasystemet Kaskelot för korrekt 
hantering av personuppgifter i enighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Stickprov i Kaskelot 

Valledaren har kontrollerat personuppgifter i 
valdatasystemet Kaskelot. Röstmottagarna som 
tjänstgjort i valet till Europaparlamentet 2019 har 
lämnat samtycke till Valnämndens tillhandahållande av 
personuppgifter för att administrera valen. 

Uppföljning av inkomna hot och trakasserier genom 
samt ha en dialog med berörd part i förhållande till 
etablerade policys och riktlinjer inom Borås Stad 

Undersök anmälningar med avdelningen Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS) 

Inga inkomna hot och trakasserier har kommit 
Valnämndens kansli till kännedom inom perioden. 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, korrekt YY-kod finns på fakturan, F-
skatt, Organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest 

Stickprovsstorlek 10% 

En granskning har genomförts av 10 st fakturor i 
fakturasystemet Agresso av kommunsekreteraren. 
Samtliga fakturor har attesterats korrekt på 
Valnämndens ansvar. 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 

Stickprov i upphandlingsmodulen 

Inga upphandlingar har genomförts under perioden. 

Ekonomi i balans Uppfyller Valnämnden kravet på ekonomisk balans 

Årets resultat kontrolleras mot erhållen budget eller 
nulägesanalys. 

Valnämnden uppfyller kraven på god balans enligt 
tertialrapporterna under 2019. Valnämnden går med 
ett överskott för år 2019 som redovisas i 
årsredovisningen. 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Korrekta dokumentmallar, granskning av verksamhet 
samt omvärldsbevakning. 

Stickprov av handlingar i Valnämndens diarium 

Valledaren har granskat att korrekta dokumentmallar 
använts samt att Valnämndens kansli kontinuerligt 
omvärldsbevakar genom deltagande i valnätverk med 
kommunrepresentanter samt tar del av andra 
Valnämnders arbete med rutiner för att kunna förbättra 
verksamheten. 

Kontrollera gallring av dokument enligt 
dokumenthanteringsplanen 

Stickprov av handlingar i Valnämndens diarium 

Valnämnden har inte antagit dokumenthanteringsplan. 
Dokumenthanteringsplanen är under handläggning 
och Valnämnden kommer fatta beslut om 
Dokumenthanteringsplan för nämnden till sommaren 
2020. 

Ha en god kontakt med Valmyndigheten och granska 
Riksdagens hemsida för uppdateringar kring 
kommande lagförändringar 

Kontinuerligt omvärldsbevaka 

Valnämndens kansli har numera en god kontakt med 
Valmyndigheten och träffar dem genom ett valnätverk 
2 gånger/år för att stärka valarbetet och arbeta mer 
strategiskt samt ha god kännedom om eventuella 
lagändringar till nästkommande val. 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-24 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2020-00006 1.2.4.1 
 

  

 

Årsredovisning 2019 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Årsredovisningen 2019 för Valnämnden godkänns och läggs till handlingarna.       

Ärendet i sin helhet 

Årsredovisning för Valnämnden har upprättats.    

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse. 

2. Årsredovisning för Valnämnden 2019.                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

3. Åsa Mattsson, Ekonomistyrning 
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1 Inledning 

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och valet till Europaparlamentet samt för av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 
 
Under år 2019 genomfördes valet till Europaparlamentet. 
Europaparlamentsvalet genomfördes med en delvis förändrad vallag, bland annat innebärande att 
valsedelsställen skulle avskärmas för att förbättra skyddet av valhemligheten. 
Europaparlamentsvalet genomfördes utan att några inkomna, anmälda incidenter från 
Valprövningsnämnden har rapporterats. Valnämndens kansli har utvärderat årets val och har fått in 
värdefulla förbättringsförslag från röstmottagare genom enkäter. Detta kommer beaktas i Valnämndens 
framtida arbete med val. Under valperioden tjänstgjorde ca 650 personer i förtidsröstningen samt 
röstmottagningen i vallokalerna på valdagen. 

2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag  2 364 2 700 3 195 495 

Avgifter och övriga 
intäkter 

1 6 0 2 2 

Summa intäkter 1 2 370 2 700 3 197 497 

Personal -689 -4 872 -5 651 -5 157 494 

Lokaler -219 -365 -410 -233 177 

Material och tjänster -285 -1 128 -664 -1 084 -420 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -1 193 -6 365 -6 725 -6 474 251 

Buffert (endast i 
budget) 

     

Nettokostnad -1 192 -3 995 -4 025 -3 277 748 

Kommunbidrag 950 4 150 4 025 4 025 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-242 155 0 748 748 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-242 155 0 748 748 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 

Utfallet visar på ett överskott om 748 tkr. Överskottet beror på att Valnämnden erhöll ett högre 
statsbidrag än budgeterat. Statsbidraget blev högre med anledning av vallagsändringen som innebar en 
högre kostnad för nämnden med inköp av avskärmningar till valsedelställen samt att extra 
röstmottagare behövde rekryteras. 
En annan grund till överskottet är att projektanställd personal avslutat sina anställningar tidigare än 
beräknat samt att valledaren varit föräldraledig i 6 månader.  
Valnämnden har även fått 500 tkr i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) för att arbeta med att öka valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2019. 
 
Valnämnden kommer att begära att få behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019. Anledningen till detta 
är för att stärka Valnämndens organisation inför kommande val 2022. Den nya vallagsändringen kräver 
en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. 
Dessutom behöver samtliga lokaler numera vara utformade så att de nya kraven på avskärmningar av 
valsedelsställen kan uppfyllas. Flertalet av tidigare använda förtidsröstningslokaler kommer inte kunna 
användas till kommande val och därför krävs det en omfattande översyn, som dokumenteras i 
valdatasystemet. Detta påverkar även de valstugor som Valnämnden haft uppställda på Stora Torget 
samt Knalleland som varit mycket populära under åren och som har bidragit till ett ökat valdeltagande; 
utredning samt eventuell ombyggnad av de tre stugorna behöver genomföras om de fortsatt ska 
användas. 
Därtill måste en bredare översyn göras av valdistriktsindelningen, särskilt där Länsstyrelsen lade 
samman flera distrikt inför valet 2019 till EU-parlamentet, för att få en för väljarna lämpligare indelning 
med hanterligt antal röstberättigade i varje distrikt och en rimligare geografisk utformning av distrikten. 

2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Allmänna val -1 192 -3 995 -4 025 -3 277 748 

Summa -1 192 -3 995 -4 025 -3 277 748 

2.3 Verksamhetsanalys 

Borås Stad är indelad i tre valkretsar, som i sin tur är indelade i valdistrikt. Borås Stad har sammanlagt 
83 valdistrikt som har olika antal röstberättigade. Varje valdistrikt betyder i praktiken en vallokal där 
Valnämnden använder sig av kommunens befintliga lokaler i den mån det är möjligt, som exempelvis 
grundskolor och gymnasieskolor. 
Valnämndens kansli har en heltidsanställd valledare sedan juni 2013. När det är valår tillkommer tre 
tidsbegränsade tjänster för att kunna genomföra ett val samt rekrytering av röstmottagare.  
Inför valet 2019 anlitade Valnämnden ca 650 röstmottagare för att tjänstgöra i förtidsröstningen och på 
valdagen. Utöver detta anställdes en projektsamordnare och två valinformatörer för att genomföra 
projektet öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet som beslutades av Valnämnden. Under den mest 
intensiva valperioden var flertalet tjänstepersoner från Stadsledningskansliet behjälpliga i valarbetet. 
 
Under år 2019 har Valnämnden haft åtta sammanträden och arbetat med planering samt genomförande 
av Europaparlamentsvalet 2019. Det har genomförts flertalet utbildningar för ordföranden, vice 
ordföranden samt röstmottagare som tjänstgjort i förtidsröstningen samt på valdagen för att de ska 
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klara sina uppdrag. 
 
I projektet öka valdeltagandet har Valnämndens kansli haft en samordnande roll och utbildat flertalet 
tjänstepersoner inom Borås Stad som träffar medborgare dagligen. Utbildningens fokus har varit att 
informera om rösträtt, valets genomförande samt det viktiga budskapet att använda sin röst.  
I övrigt har nämnden behandlat verksamhetsärenden och beslutat om ordinarie nämndsärenden som 
berör Valnämnden. 
 
Valdatasystemet Kaskelot har använts för andra gången i samband med årets val. Med hjälp av 
valdatasystemet har arbetssättet effektiviserats gällande rekryteringen av röstmottagare samt bemanning 
av valdistrikten. Efter varje genomfört val träffar Valnämndens kansli ett valnätverk samt 
systemleverantören av Kaskelot för att utvärdera systemet och förbättra valprocessen. 
Vid detta val användes ett schemaprogram för att lättare kunna planera och strukturera röstmottagarnas 
scheman för de som tjänstgjorde i förtidsröstningen. Valnämndens kansli använde sig av Timecare som 
Vård- och äldreförvaltningen använder som schemaprogram. Detta arbetssätt blev både effektivare 
samt att det blev bättre och tydligare för berörda röstmottagare. 

2.4 Verksamheten 2019 

Efter Europaparlamentsvalet 2019 blev utfallet enligt nedan samt en jämförelse med 
Europaparlamentsvalet 2014. 

  Valdeltagande Röstande Antal röstberättigade 

Borås, 2019 53,77 % 44 182 82 166 

Borås, 2014 49,85 % 40 100 80 436 

Sverige, 2019 55,27 % 4 187 762 7 576 917 

Sverige, 2014 51,07 % 3 758 951 7 359 962 

  

2.5 Jämställdhetsperspektivet 

Valnämnden arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och när 
rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 
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Budget 2020:2 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Budget 2020:2 för Valnämnden fastställs.       

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden har upprättat budget för 2020. Kommunbidraget för 2020 uppgår 

till 1 000 tkr.  

Valnämnden kommer att begära att få behålla 600 tkr av sitt överskott från 

2019. Anledningen till detta är för att stärka Valnämndens organisation inför 

kommande val 2022.    

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse. 

2. Bilaga – Budget 2020:2 Valnämnden.                           

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Ulla Krok 
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Magnus Widén 

Ekonomichef 
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1 Inledning  
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförande av de allmänna valen till Riksdag, 
Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, 
Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige beslutade folkomröstningar.  

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 83 valdistrikt. Verksamhetens kostnader under 
valår består till största del av arvoden till röstmottagarna i de olika distrikten. Under icke valår 
begränsas kostnaderna till valledarens lön, arvoden till Valnämndens ledamöter, lokalhyror för 
förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial.  

Under 2020 kommer Valnämnden att främst ägna sig åt de vanliga arbetsuppgifterna som nämnden har 
när det inte är valår. Valnämnden kommer att hålla minst två sammanträden, ett på våren då 
årsredovisningen behandlas och ett på hösten för godkännande av budget 2021. Därutöver tillkommer 
inkomna remisser och övriga vanligt förekommande nämndsärenden samt deltagande i utbildningar 
och kompetensutveckling.  

2 Omvärldsanalys  
Under 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Valet genomfördes utan incidenter med inverkan 
på valet. I jämförelse med Europaparlamentsvalet 2014 ökade valdeltagandet 2019 med 3,92 
procentenheter. Valnämnden har genomfört en utvärdering och erhållit förbättringsförslag från 
valarbetare, dessa förslag tar nämnden hänsyn till inför kommande val.  

3 Nämndens verksamhet   

3.1 Ekonomiskt sammandrag  

Tkr  Budget 2019  
Prognos 

2019  
Budget 
2020:1  

Budget 
2020:2  Förändring  

  Intäkter  2 700  3 197  0  0  0  

  Kostnader  -6 725  -6 471  -1 000  -1 000  0  

  Buffert            

  Nettokostnader  -4 025  -3 274  -1 000  -1 000  0  

  Kommunbidrag  4 025  4 025  1 000  1 000  0  

  Resultat  0  751  0  0  0  

  Ackumulerat resultat            

  Nettoinvesteringar            

3.2 Nämndens uppgift  
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag,  
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Kommun- och Regionfullmäktige, val till Europaparlamentet samt för, av Riksdagen, 
Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige, beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga 
verksamhet äger, av naturliga skäl, rum de år det är allmänna val eller val till Europaparlamentet.  

3.3 Ekonomiska förutsättningar  
Inför budgetår 2020 har Valnämnden tilldelats 1 000 tkr för nämndens sammanträden, en 
tjänstepersons lön samt lokalhyra. 

Valnämnden kommer att begära att få behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019. Anledningen till detta 
är för att stärka Valnämndens organisation inför kommande val 2022. Utifrån genomförda 
utvärderingar av valet till Europaparlamentet 2019 har det framkommit brister i valprocesserna och 
valorganisationen. De inkomna förbättringsförslagen behöver beaktas i Valnämndens framtida arbete 
för att stärka förtroendet för valorganisationen.  För att säkerställa att kommande val genomförs på ett 
rättssäkert och effektivt tillvägagångssätt behövs kontinuitet och fortsatt kompetensutveckling. År 2020 
samt 2021 är en mellanvalsperiod där tid finns för fokusering på förbättring samt utveckling. Utifrån 
Valnämndens ordinarie budgetförutsättningar finns det ej utrymme för denna kompetensutveckling 
samt kvalitetssäkring. 

3.3.1 Jämställdhetsperspektivet  

Valnämnden arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och när 
rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning.  

3.4 Verksamhet 2020  

Tkr  Budget 2019  
Prognos 

2019  
Budget 
2020:1  

Budget 
2020:2  Förändring  

Allmänna val  4 025  3 274  1 000  1 000  0  

Summa  4 025  3 274  1 000  1 000  0  

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Borås Stad är indelad i tre valkretsar, som i sin tur är indelade i valdistrikt. Borås Stad har sammanlagt 
83 valdistrikt som har olika antal röstberättigade. Varje valdistrikt betyder i praktiken en vallokal, som i 
de flesta fall är på olika skolor.  

Under de år när Valnämnden genomför val beräknas kostnaderna till ca 6,6 mnkr per val. Under de 
åren som nämnden inte har ansvar att genomföra något val genereras kostnader främst av nämndens 
sammanträden, lön till tjänstepersonen på Valnämndens kansli och lokalkostnader.  

3.4.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1  

Inga förändringar har inträffat mellan budget 2020:1 och budget 2020:2.  
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Remiss: Digital strategi 2020 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

Digital Strategi 2020. Valnämndens presidium beslutade att Valnämnden avstår 

från att yttra sig. 
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Remissvar: Digital strategi 2020 

Valnämndens beslut 

Valnämnden avstår från att yttra sig i remiss gällande Digital strategi 2020.            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

Digital Strategi 2020. Valnämnden avstår från att yttra sig.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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2019-00983 Remiss - Digital strategi 2020 

  

Svar erhålles 2019-12-31 till ks.diarium@boras.se. 

  

Enligt uppdrag  

Jon Hjärne 

mailto:ks.diarium@boras.se
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

  

 

 

Remiss: Digital strategi 2020 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås  

19. AB Sandhultsbostäder 

20. AB Toarpshus 

21. Borås Djurpark AB 

22. Borås Elnät AB 

23. Borås Energi och Miljö AB 

24. Borås Lokaltrafik AB 
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25. Borås Parkerings AB 

26. Akademiplatsen i Borås AB 

27. BoråsBorås TME AB 

28. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

29. Borås Stadshus AB 

30. Fristadbostäder AB 

31. Industribyggnader i Borås AB 

32. Inkubatorn i Borås AB 

33. Sjuhärads Samordningsförbund 

34. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

35. Viskaforshem AB 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00983 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johan Olovson 
Handläggare 
033355017
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Remiss: Förslag till utredning om minskning av 

engångsartiklar i Borås Stad 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

utredning om engångsartiklar. Valnämndens presidium beslutade att 

Valnämnden avstår från att yttra sig. 

 

 

 

Ulla Krok 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00054 1.1.3.1 
 

  

 

Remissvar: Förslag till utredning om minskning av 

engångsartiklar i Borås Stad 

Valnämndens beslut 

Valnämnden avstår från att yttra sig i remiss gällande förslag till utredning om 

minskning av engångsartiklar i Borås Stad.    

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

utredning om engångsartiklar. Valnämnden avstår från att yttra sig.          

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ulla Krok 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Nu med bilagor! 

  

Hej! 

  

Ett förslag till Kommunfullmäktiges budgetuppdrag att utreda en minskning av engångsartiklar i 

Borås Stad är nu framtaget och skickas på remiss till samtliga nämnder och bolag inom 

kommunkoncernen.  

  

Synpunkter på utredningen ska skickas till KS diarium senast den 31 januari 2020. 

  

Vid frågor kontakta Johanna Thorén, johanna.thoren@boras.se 

mailto:johanna.thoren@boras.se


  

Hälsningar 

Johanna Thorén 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
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s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 
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Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 

2018) 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Indvid- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås Stad AB Toarpshus 

19. AB Sanhultsbostäder 

20. Borås Djurpark AB 

21. Borås Elnät AB 

22. Borås Energi och Miljö AB 

23. Borås Lokaltrafik AB 
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24. Borås Parkering AB 

25. Borås Textile Fashioncenter/Akademiplatsen 

26. BoråsBorås TME AB 

27. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

28. Borås Stadshus AB 

29. Fristadbostäder AB 

30. Industribyggnader i Borås AB 

31. Inkubatorn i Borås AB 

32. Sjuhärads Samordningsförbund 

33. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

34. Viskaforshem 

35. Elous 6 AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-01-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2018-00651 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johanna Thorén 
Handläggare 
033 357178
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 
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2020-02-24 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00055 1.1.3.1 
 

  

 

Remissvar: Borås Stads plan för krisberedskap. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden avstår från att yttra sig i remiss gällande Borås Stads plan för 

krisberedskap.     

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen har skickat ut en remiss till nämnder och bolag gällande 

Borås Stads plan för krisberedskap. Valnämnden avstår från att yttra sig.               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ulla Krok 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Plan för krisberedskap
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX
Revideras av: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2019-01068
Gäller till och med: 2022

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Plan för Borås Stads 
krisberedskap
Beskrivning av planens syfte och funktion
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) fastslagit vilka 
uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet;1 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden,

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund,

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, samt 

• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika målområden som kommunen  
ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl förberedd 
krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa 
konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar2 och extraordinära händelser.3  

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering;

• Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser,

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges kommuner och Landsting (SKL).Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019 – 2022. S. 9. 
2 Samhällsstörning – Innebär en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och hotar grundläggande 
värden och funktioner. Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En oväntad händelse, utanför 
det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade åtgärder från flera aktörer. Ett ökat behov av samordning. 
3 Extraordinär händelse – En händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för 
allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
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Roller initialt vid en händelse

• Tjänsteperson i beredskap (TiB): För att tidigt få indikationer och kännedom 
om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad funktionen TiB. TiB är en central 
funktion på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska 
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och 
informera vid allvarliga kriser. TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

• Kommunchef: Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med 
förvaltningschef/VD och TiB att planen Plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser ska tillämpas helt eller delvis. Kommunchefen ansvarar för att 
informera krisledningsnämndens ordförande om läget då planen används. 

• Krisledningsnämndens ordförande: Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en 
extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att 
så skall ske.

Roller och ansvar vid krisledning

• Krisledningsnämnd: Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning  
om kommunen drabbas av en extraordinär händelse och svarar för att;

 – Ange inriktning för kommunens krishantering, 

 – Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex. prioriterade 
verksamheter eller eventuell tillfällig stängning,

 – Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

 – Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen,

 – Företräda kommunen,

 – Vid behov begära bistånd utifrån

• Beslutsfattare (kommunchef): Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande 
tjänsteperson inför krisledningsnämnden och svarar för att;

 – Beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen skall träda i 
kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef, 

 – Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

 – Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

 – Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande,

 – Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

 – Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben.
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• Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

 – Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

 – Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen,

 – Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis,

 – Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

 – Bearbeta och bereda ärenden, 

 – Planera för åtgärder på längre sikt, 

 – Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter,

 – Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

 – Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

 – Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling,

 – Ansvarar för kriskommunikationen,

 – Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stads beredskapsnivåer

I Borås Stad finns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen 
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap;

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap);

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående 
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 



Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i figurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det 
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) enligt lag (2006:544).4

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande 
RSA, som syftar till att identifiera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografiskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag 
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och 
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



Planering avseende krisberedskap

Nämnd- och bolagsspecifik planering

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna 
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika verksamheterna.

Säkerhetsskydd
Enligt Säkerhetsskyddslagen6 och Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet 
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, 
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i 
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan.

Med säkerhetsskydd avses10:

1. skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Säkerhetsskyddsanalys

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som 
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en 
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

• Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka  
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet?

• Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga  
att kunna skada det skyddsvärda.

• Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information,  
fysiskt skydd, med mera?

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701.
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag
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Säkerhetsskyddsplan

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom:

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet.

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd).

Civilt försvar
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar.

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris.

Beredskapsgrader;

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11

Kommunens uppgifter;

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter.

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig.

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Ekonomi och bistånd
Ekonomi

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare.

Bistånd

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd.
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1. Samtliga nämnder, styrelser och förbund 
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Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 
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Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
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