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Årsredovisning 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2021 och 
översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har under året arbetat med fyra uppdrag från Kommunfullmäktige 
varav tre anses vara genomförda.  

Nämndens verksamhet är indelad i två ramar; ”Väghållning, skog, parker m.m.” 
samt ”Persontransport”. Totalt överskott gentemot budget år 2021 för hela 
nämnden uppgår till 2 165 tkr.  

Resultat 2021 för ramen ”Väghållning, skog, parker m.m.” uppgår till +2 185 
tkr. Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +29 188 tkr.  

Väghållningsbudgeten överskreds med 2 304 tkr, vilket kan hänföras till stora 
underskott för vinterväghållning och trafikbelysning. Det samlade resultatet för 
intäkterna av parkeringsverksamheten blev 974 tkr bättre än budget, där 
parkeringsintäkterna blev 1 488 tkr lägre än budget men kompenserades av 
högre intäkter än budgeterat för felparkeringsavgifter. Återställda schakter efter 
fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på drygt 2 300 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning 
av gator samt kommande års beläggningsprogram. 

Skogsdriftens resultat hamnar på +881 tkr jämfört med budget. 
Virkesmarknaden har präglats av oro där massaveds- och biobränsle-
sortimenten sett en tydligt sjunkande trend samtidigt som timmerpriserna 
återhämtat sig och har nått en förhållande god nivå under slutet av året. 
Avverkningsvolymerna landade något lägre än budgeterat och fortsatt fokus har 
varit på skogsvårdande och skogsskyddande avverkningar. NOA-verksamheten 
visar ett litet överskott på 165 tkr på grund av föräldraledighet och 
sjukfrånvaro. Parkenheten visar ett litet underskott på 55 tkr mot budget. Park- 
och skogsavdelningen totalt levererar ett överskott på 410 tkr gentemot budget. 

För ramen ”Persontransport” uppgår resultat 2021 till -19 tkr jämfört med 
budget. Avdelningens nettokostnader uppgick år 2021 till 77 169 tkr, en ökning 
med 2 534 tkr från föregående år.  

Personalkostnaderna har minskat något under 2021 med 1 875 tkr jämfört med 
budget bland annat beroende på samma bemanning inom särskoleskjuts då 
antalet särskoleelever inte ökat såsom indikationerna tydde på.  

Färdtjänstresandet har fortsatt minskat kraftigt under året, jämfört med ett 
normalt år och många har undvikit resor på grund av covid-19. Fordonen har 
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använts till andra transporttjänster för Borås Stad; körningar för 616 matkassar 
till personer i riskgrupp under våren, samt 5 085 egentester för anställda inom 
kommunen. Dessutom har färdtjänstresenärerna körts en och en för att kunna 
hålla avstånd i fordonen under en stor del av året. Därmed har kostnaderna för 
färdtjänsttrafik inte minskat i samma omfattning som antalet resor.  

Beslutsunderlag 
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1 Inledning 
Tekniska nämnden svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade 
sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Tekniska nämnden svarar 
vidare för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänstresor vilket är viktigt för 
invånarnas välbefinnande.  

Tekniska nämndens samlade mål utgår från Borås Stads "Visionen om framtidens Borås", kommun-
centrala och förvaltningsspecifika mål: 

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

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

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

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

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

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

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

2021 var ett år präglat av pandemin vilket påverkade nämndens verksamheter. Både kostnader och intäk-
ter påverkades av pandemirelaterade effekter men i stort påverkades inte leverans och service till borås-
arna. Det blev dock störningar för persontransportavdelningen under hösten då våra leverantörer hade 
svårt att skala upp verksamheten, efter att pandemin under 2020 hade tvingat taxibranschen att krympa. 
Störningarna hade delvis andra orsaker också. 

2 Viktiga händelser under året 
• Fortsatt distansarbete till följd av pandemin. 
• Antagande av styrdokument Dokumenthanteringsplan för Tekniska nämnden. 
• Införandet av egen trafikledning och planering gällande skolskjuts med taxi. 
• Avsaknad av taxifordon på grund av leveransförseningar efter pandemin med drastisk påverkan 

på skolskjuts och viss påverkan på färdtjänst. 
• Nytt stadsbyggnadsprogram ”Staden vid Parken”/Viskans Park beslutades i Kommunfullmäk-

tige. 
• Utökning av Rya åsars naturreservat. 
• Antagande av styrdokument ”Borås Stads Riktlinjer för Skogsförvaltning” i Tekniska nämnden. 
• Antagande av styrdokument "Borås Stads Trädplan" i Tekniska nämnden. 
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• Donation från näringslivet för tillfällig gestaltning av Hallbergsbron. 
• Uppstart för gestaltningstävlingen "Mittpunkten" för ombyggnad av en del i Stadsparken.  
• Handbok för trygghet i offentliga miljöer beslutades i Tekniska nämnden. 
• Namnbyte för enheten OSA till NOA - Natur och Anläggningsenheten. 
• Utökat uppdrag att sysselsätta och arbetsleda ferieungdomar. 
• Markavtal gällande ersättning för ledningsrätter i hamn från Borås Energi och Miljö AB och Borås 

Elnät AB. 
• Tillstånd från Mark- och miljödomstolen att genomföra projektet Nybron 
• Nytt cykelgarage vid Resecentrum. 
• Antagande av Cykelplan för Borås 2022-2023 i Tekniska nämnden. 
• Lansering av cykelfilm inom ramen för Mobility Management. 
• Färdigställande av projektet Viskanpromenaden, sista etappen kvarteret Kamelian till badhus-

rondellen. 
• Etapp 2 av körfält för kollektivtrafik mellan Tullamotet och Centralbron. 
• Återigen nominerade som en av tre kandidater till årets ”Håll Sverige rent”-kommun. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

Grundskolenämnden ska tillsam-
mans med Tekniska nämnden 
under 2021 utreda hur skolskjuts-
verksamheten kan effektiviseras 
utan att den enskilda eleven drab-
bas. 

 Genomfört Avstämningar görs löpande mellan enheten för 
Myndighetsutövning och Grundskoleförvalt-
ningen. Ny upphandlingsstrategi har använts vid 
senaste upphandlingen.  
Arbetet med ruttplanering har övergått till att 
hanteras internt för att effektivisera utan att den 
enskilda eleven drabbas, och arbetssättet för 
skolskjutsplanering har nu närmat sig arbets-
sättet inom färdtjänst. 
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3.2 Livskraftig stadskärna 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

Tekniska nämnden utreda möjlig-
heten att göra ytterligare gångfarts-
områden. 

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

3.3 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Verksamhetens indikatorer  

Vägunderhåll (exklusive vinter) kr per invånare och år 
 
Utfall År 2019 
367 
 
Utfall År 2020 
384 
 
Utfall År 2021 
327 

 

Vägunderhåll (exklusive vinter) kr per invånare och år 
Väghållningsbudgeten överskreds med 2 304 tkr, vilket kan hänföras till stora underskott för vinterväg-
hållning och trafikbelysning. Resultatet vägdes i någon mån upp av det sena beskedet om ersättning från 
ledningsägarna för det hinder som ledningarna utgör vid skötsel och ombyggnation av allmän platsmark. 
Avtalet med ledningsägarna blev klart sent på året och innebar en retroaktiv ersättning på knappt 
7 000 tkr varav 2 386 tkr ej hann att upparbetas. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
6,7 
 
Utfall År 2020 
10,2 
 
Utfall År 2021 
9,1 

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska 
minska. 
 
Utfall År 2019 
5,8 
 
Utfall År 2020 
3,7 
 
Utfall År 2021 
4,4 

 
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 
 
Utfall År 2019 
54 
 
Utfall År 2020 
35,7 
 
Utfall År 2021 
31 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av reha-
biliterande insatser. 

Förvaltningens fortsatta arbete påverkas stort på grund av covid-19 vilket har lett till en ökad sjukfrånvaro 
under 2021. Den relativt höga sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad utan beror på att personalen tar sitt 
ansvar och följer de restriktioner som är satta för att förhindra smittspridningen i samhället genom att 
sjukskriva sig vid förkylningssymptom. Då man i under stora delar av året kunnat sjukskriva sig utan 
läkarintyg i 21 dagar är det svårt att arbeta aktivt med sjukfrånvaron. När restriktioner och rekommenda-
tioner förändras planerar förvaltningen att återuppta det aktiva arbetet för att minska sjukfrånvaron.  
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla 
timavlönade medarbetare à jour med arbetet krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 

Under covid-19 har flertalet av färdtjänstverksamhetens kunder valt att inte åka i samma utsträckning till 
olika aktiviteter, flertalet av kundernas dagliga aktiviteter stängde även ner. Detta har påverkat behovet 
av både bokning och antal resor för kunderna. Det har inneburit ett minskat behov av att fylla eventuella 
sjukluckor då man har klarat av en lägre bemanning vid dessa verksamheter under året. Från juli ses ett 
ökat resande med ett ökat tryck på telefonbokningen som effekt.  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 
Förvaltningens utfall för 2021 hamnade på 31 %. Förvaltningen kan även i år se att möjligheten till fria 
bad har nyttjats i lägre utsträckning mot tidigare år. På grund av att covid-19 fortfarande råder har många 
valt att vistas ute i naturen på sin fritid istället för att delta i friskvårdsaktiviteter inomhus. 

3.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

Borås Stad ska inte upplåta ut-
rymme för sexistisk reklam, och när 
nya avtal med reklamföretag teck-
nas ska utrymme heller inte upp-
låtas för spelreklam. 

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

Tekniska nämnden uppdras att till 
beslut om taxor kommande år 
arbeta fram ett nytt förslag på taxa 
för gångbaneserveringar, restau-
rangverandor och friluftsserveringar. 
Förslaget på taxan ska vara diffe-
rentierat, så att avgiften skiljer sig 
beroende på läge för servering eller 
restaurangveranda. 

 Genomfört Tekniska nämnden beslutade om förslag till ny 
differentierad taxa i samband med antagande av 
Budget 2022 i augusti. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 

Statsbidrag 3 203 3 556 3 935 4 062 127 

Avgifter och övriga 
intäkter 113 741 96 572 78 752 95 572 16 820 

Summa intäkter 116 944 100 128 82 687 99 634 16 947 

Personal -42 706 -42 466 -48 684 -45 007 3 677 

Lokaler -15 035 -14 555 -14 465 -14 859 -394 

Material och tjänster -162 357 -146 603 -128 384 -148 008 -19 624 

Kapitalkostnader -43 019 -46 660 -47 515 -47 515 0 

Summa kostnader -263 117 -250 284 -239 048 -255 389 -16 341 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 -1 579 0 1 579 

Nettokostnad -146 173 -150 156 -157 940 -155 755 2 185 

Kommunbidrag 146 745 154 250 157 940 157 940 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 572 4 094 0 2 185 2 185 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 572 4 094 0 2 185 2 185 

Ackumulerat resultat 23 781 29 188    

Resultatanalys 
Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +29 188 tkr. Resultatet 2021 för ramen "Väghållning, 
skog, parker m.m." uppgår till +2 185 tkr. 

Av resultatet utgör 448 tkr är kostnader för byggbonus vilka förutsätts bli reglerade i bokslutet och där-
med undantas från det ackumulerade resultatet. Tekniska nämnden förutsätter även att kostnaderna för 
bidrag för bullersanering på 1 tkr regleras i bokslutet och undantas från det ackumulerade resultatet. 
Dessa medel har avräknats på investeringskontot. 

Väghållningsbudgeten överskreds med 2 304 tkr, vilket kan hänföras till stora underskott för vinterväg-
hållning och trafikbelysning. 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
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verksamhet. Överskottet, som hänförs från såväl 2020 som 2021 års intäkter, har överförts till balans-
konto och kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 
2021 återställdes schakter till en omfattning av drygt 23 000 m² samt beställdes ytterligare 5 000 m² som 
inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av cirka 16 000 
m². 

Skogsdriftens resultat hamnar på +881 tkr jämfört med budget. Virkesmarknaden har präglats av oro till 
följd av rådande världsmarknadsläge där massaveds- och biobränslesortimenten sett en tydligt sjunkande 
trend samtidigt som timmerpriserna återhämtat sig och har nått en förhållande god nivå under slutet av 
året. Avverkningsvolymerna landade något lägre än budgeterat och fortsatt fokus har varit på skogs-
vårdande och skogsskyddande avverkningar. Produktionen har kunnat anpassas och hållas igång hela året 
trots svängningar i marknad och väder. NOA-verksamheten visar ett litet överskott på 165 tkr på grund 
av föräldraledighet och sjukfrånvaro. Parkenheten visar ett litet underskott på 55 tkr mot budget. Park- 
och skogsavdelningen totalt levererar ett överskott på 410 tkr gentemot budget. 

Totalt överskott gentemot budget år 2021 för hela nämnden (bägge ramarna) uppgår till 2 165 tkr. 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2020 Utfall 2021 Återstår 

Mobility Management 1 000 852 245 -97 

Konsultinsatser 1 500 480 73 947 

Bullerkartläggning 500 276 130 94 

Summa 3 000 1 608 448 944 

4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 Budget 2021 Bokslut 

2021 Avvikelse 

Parkering      

Intäkter 19 280 20 082 19 600 20 574 974 

Kostnader -7 477 -7 583 -8 313 -7 529 784 

Resultat 11 803 12 499 11 287 13 045 1 758 

Beläggningsunderhåll      

Intäkter 14 815 8 339 0 12 464 12 464 

Kostnader -16 415 -10 289 -1 600 -10 078 -8 478 

Resultat -1 600 -1 950 -1 600 2 386 3 986 

Vinterväghållning      

Intäkter 35 0 0 0 0 

Kostnader -25 971 -19 565 -27 100 -30 818 -3 718 

Resultat -25 936 -19 565 -27 100 -30 818 -3 718 
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Tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 Budget 2021 Bokslut 

2021 Avvikelse 

 
Övrig väghållning 

     

Intäkter 37 117 28 457 17 120 19 319 2 199 

Kostnader -127 244 -125 775 -112 109 -114 918 -2 809 

Resultat -90 127 -97 318 -94 989 -95 599 -610 

Arbetsmarknadsinsatse
r      

Intäkter 7 330 5 982 6 284 6 553 269 

Kostnader -20 600 -19 872 -21 384 -21 489 -105 

Resultat -13 270 -13 890 -15 100 -14 936 164 

Skogsverksamhet      

Intäkter 25 385 24 124 26 417 25 302 -1 115 

Kostnader -19 130 -19 039 -21 487 -19 491 1 996 

Resultat 6 255 5 085 4 930 5 811 881 

Naturvård      

Intäkter 4 027 4 501 4 356 4 665 309 

Kostnader -7 405 -9 564 -8 306 -9 195 -889 

Resultat -3 378 -5 063 -3 950 -4 530 -580 

Parker      

Intäkter 577 447 300 2 150 1 850 

Kostnader -27 418 -27 892 -28 732 -30 637 -1 905 

Resultat -26 841 -27 445 -28 432 -28 487 -55 

Administration och 
nämnd      

Intäkter 8 379 8 195 8 610 8 607 -3 

Kostnader -11 455 -10 705 -11 596 -11 235 361 

Resultat -3 076 -2 510 -2 986 -2 628 358 

Totalt      

Intäkter 116 945 100 127 82 687 99 634 16 947 

Kostnader -263 115 -250 284 -240 627 -255 390 -14 763 

Resultat -146 170 -150 157 -157 940 -155 756 2 184 

4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Gatuavdelning 

Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning med 
mera. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges 
till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållnings-
åtgärder, driftbidrag till Borås flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. 
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De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljö-
mål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: 

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

Resultat 

Det samlade resultatet för avdelningen blev en positiv avvikelse på 1 416 tkr jämfört med budget. Av 
resultatet utgör 448 tkr är kostnader för byggbonus vilka förutsätts bli reglerade i bokslutet och därmed 
undantas från det ackumulerade resultatet. Tekniska nämnden förutsätter även att kostnaderna för bidrag 
för bullersanering på 1 tkr regleras i bokslutet och undantas från det ackumulerade resultatet. Dessa medel 
har avräknats på investeringskontot. 

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har för Gatuavdelningens vidkommande inneburit min-
skade intäkter om cirka 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restauranger och torghandlare från kost-
naden för markupplåtelse. 

Parkeringsintäkterna minskade med cirka 1 500 tkr vilket tillsammans med ökade intäkter för felpark-
eringsavgifterna innebar att det samlade resultatet för intäkterna från parkeringsverksamheten slutade på 
974 tkr. 

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

Väghållning 

Väghållningsbudgeten överskreds med 2 304 tkr, vilket kan hänföras till stora underskott för vinterväg-
hållning och trafikbelysning. 

Under senare delen av året blev avtalet klart med ledningsägarna innebärande att ersättning ska utgå för 
det hinder som ledningarna utgör vid skötsel och ombyggnation av allmän platsmark. För Gatuavdel-
ningen innebar detta att knappt 7 000 tkr tillfördes budgeten. Ersättningen från ledningsägarna är tänkt 
att förstärka beläggningsbudgeten framgent. Det sena beslutet 2021 innebar att hela beloppet inte gick 
att omsätta i handling varför beläggningskontot i väghållningsbudgeten visar ett överskott på knappt 
2 400 tkr. 

Nettokostnad (tkr) Redovisning 
2017 

Redovisning 
2018 

Redovisning 
2019 

Redovisning 
2020 

Redovisning 
2021 

Markrenhållning 9 397 10 474 10 250 9 956 10 393 

Trafikbelysning 14967 19 611 20 219 22 065 19 954 

Beläggning 1 595 1 600 1 600 1 950 -2 386 

Övrigt 7 767 7 566 9 408 9 707 9 254 

Summa 33 726 39 251 41 477 43 678 37 215 

Vinterväghållning 25334 32 991 25 936 19 565 30 818 

Totalt 59 060 72 242 67 413 63 243 68 033 

4.4.1.1 Trafik, projektering och entreprenad 

Förnyelse av Cykelplanen för 2022-2023 arbetades fram för beslut i Tekniska nämnden i december. 
Planen kommer att vara styrande för utbyggnad av cykelbanor under nästkommande två år. Inom kom-
munens väghållningsområde byggdes cykelbanor längs Uppegårdsgatan i Dalsjöfors, Dalsåkersgatan och 
Kransvägen. GC-banan utmed Skjutbanegatan mellan Gässlösavägen och Kronängs IP projekterades 
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men kunde inte komma till utförande på grund av att erforderlig marklösen inte blev klart. En ny väder-
skyddad cykelparkering anlades under Centralbron vid Resecentrum som invigdes i januari 2022. Projek-
tet har erhållit statsbidrag från Klimatklivet. 

Arbetet med påverkansåtgärder för hållbart resande, Mobility Management, har bland annat resulterat i 
marknadsföring av Cykelns dag, Vintercyklingens dag, Cykelvänlig arbetsplats och spridning av en film 
om cykling i Borås. Tillsammans med Västtrafik har projektet Vintercyklist genomförts och förvaltningen 
har också sponsrat deras projekt Testcyklist i Borås. Förvaltningen har även tillsammans med Grund-
skoleförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen genomfört projektet På egna ben med syfte 
att inspirera skolbarn i årskurs 4-6 att gå och cykla till skolan. 

Sista etappen av investeringsprojektet Promenadstråk utmed Viskan från kvarteret Kamelian till badhus-
rondellen färdigställdes under året. 

Komplettering av ansökningshandlingarna för vattenrättslig prövning av projektet vid Nybron gjordes 
efter inkomna synpunkter från remissinstanserna löpande under året. Vänersborgs tingsrätt förlade dom-
stolsförhandlingarna till Borås den 7 december och gjorde även besök på plats. Efter två år med utred-
ningar till grund för ansökan kom så det efterlängtade beskedet 13 januari. Domstolen ger kommunen 
tillstånd att genomföra projektet med villkor i huvudsak enligt ansökan. 

Byggnationen av platsen bakom gamla postenhuset, kvarteret Eko 10, påbörjades under året och för-
hoppningen var att färdigställa platsen som en del i stadens 400-årsjubileum. Leveransen av byggnads-
material som varit problematiskt under pågående pandemi gjorde så att stenen till gångytorna inte leve-
rerades i tid. Projektet kommer därför att färdigställas under 2022. 

På kollektivtrafikfronten byggdes etapp 2 av kollektivtrafikkörfältet utmed Göteborgsvägen mellan Tulla-
motet och Centralbron. Flytt av den större hållplatsen i Knalleland projekterades och påbörjades under 
året. Det nya hållplatsläget blir vid Skaraborgsvägen intill gångbron norr om Knallelandsrondellen. Till-
sammans med Västtrafik planerades och påbörjades projektering av ombyggnation av Södra torget. Efter 
ombyggnationen kommer trafiksituationen underlättas avsevärt till gagn för trafiksäkerheten och tydlig-
het för resenärerna. På den "överblivna" ytan kommer en torgliknande yta att anläggas där en del av ytan 
kan upplåtas till uteservering. Syftet med utformningen är ett skapa en mötesplats där besökare/resenärer 
kan känna sig trygga. 

4.4.1.2 Trafiksäkerhet 

Fartdämpande övergångsställen/gångpassager har anlagts på Hybergsvägen och i korsningen Damm-
kullevägen/Kyrkvägen. Under året utfördes försök vid Svedjeskolan med markering i körbanan för att 
uppmärksamma biltrafiken att man kör intill skolområde med högsta tillåtna hastighet 30 km/h. 

4.4.1.3 Parkering 

Det samlade resultatet för intäkterna av parkeringsverksamheten blev 974 tkr bättre än budget. Parker-
ingsintäkterna med ytterligare ett år av covid-19 blev 1 488 tkr lägre än budget. Högre intäkter än bud-
geterat för felparkeringsavgifter, 2 462 tkr, bidrog till överskottet för parkeringsverksamheten. 

Arbetet med framtagande av ett parkeringsledningssystem har fortskridit under 2021. Efter avstämning 
med ansvariga kommunalråd har ramarna för omfattningen av parkeringslednings-systemet överens-
kommits och klartecken getts att gå vidare med utformningen. 
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4.4.1.4 Beläggning 

Från och med år 2015 har beläggningsverksamheten fått ändrad redovisningsmetod innebärande att be-
läggningsunderhållet numera betraktas som investering medan den del som innehåller smärre asfalts-
underhåll, exempelvis potthålslagningar, kommer att finansieras i driftbudgeten. För år 2021 fanns i in-
vesteringsbudgeten 8 500 tkr tillgängliga för beläggningsunderhåll samt 1 600 tkr för mindre beläggnings-
underhåll inom driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10 100 tkr från 
ordinarie anslagna medel. 

Beläggningsunderhållets utveckling 2013 - 2021: 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

m² 74 512 55727 78 544 86 459 139 601 211 244 179 846 145 224 119 508 

Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt nedan till 183 000 m². Tilldelade investeringsmedel 
under 2021 har inneburit en total beläggningsvolym på 119 508 m². Beläggningsprogrammet för 2021 
har kunnat genomföras enligt plan. Inom beläggningsarbeten bokförda på investeringsanslagen har 
8 493 tkr upparbetats. Utöver dessa medel har intäkter för återställningsarbeten efter fibergrävningar där 
hela gatubredden belagts bidragit till att den totalt belagda ytan är flera gånger större än vad den skulle 
varit enbart med hänsyn till anslaget inom investeringsbudgeten. 

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

  

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

  

GC-väg 30 år 

Lokalgator och vägföreningsvägar 30 år 

Huvudgator 10 år 

  

Större huvudgator håller cirka 5 -7 år 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på drygt 2 300 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande 
års beläggningsprogram. Under 2021 återställdes schakter till en omfattning av 23 000 m² samt beställdes 
ytterligare 5 000 m² som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en 
omfattning av cirka 16 000 m². 

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

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

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

Vinterperioden under 2021 blev mer normal än året innan. Januari, februari och december var riktiga 
vintermånader där insatserna med snöröjning/halkbekämpning blev omfattande. Under denna period 
föll cirka 99 cm snö av den totala snömängden under året på 126 cm. 

Sandupptagningen fungerade mycket bra under 2021 tack vare införande av driftparkeringsförbud inom 
vissa områden tillsamman med försök med fordonsflytt längs gator som man inte tidigare kommit åt att 
sopa. Resultatet innebar att 100 % av sandupptagningen blev utförd. Liksom tidigare år gjordes extra 
sandupptagning på cykelvägnätet till glädje för cyklisterna. 

Med hänsyn till vårvintern prognostiserades ett underskott för vinterbudgeten på cirka 1 500 tkr för hela 
året. Då december månad blev kall och snörik till skillnad mot tidigare år blev resultatet ett överskridande 
av budget med 3 718 tkr. 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

tkr 24 382 27 835 19 279 28 467 31 478 25 334 32 991 25 936 19 565 30 818 

Liksom tidigare år genomfördes under vintern 2020/2021 projektet "Vintercyklist" med syfte att ta reda 
på vad de som cyklar under vinterperioden tycker och utifrån deras synpunkter se vad som kan göras 
bättre. De enkäter vintercyklisterna lämnar vid olika tillfällen ger möjlighet till förbättringar som syftar 
till att göra Borås bättre som cykelstad. 

Snödagboken som lanserades vintern 2017/2018 har varit ett bra komplement till "frågor och svar" om 
vinterväghållningen under 2021. Syftet är att ge en kortfattad och snabb inblick i vad som görs just nu 
inom vinterväghållningen. Snödagboken finns på kommunens hemsida och går att prenumerera på så att 
man fortlöpande får information om insatser som görs. 

Vinterkostnader (tkr) Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fasta kostnader 8 253 7 840 8 583 9 858 11 773 

Snöröjning 4 491 9 277 5 031 2 136 7 200 

Halkbekämpning 6 040 7 750 6 134 1 838 4 939 

Bortforsling av snö 0 2 259 641 0 86 

Sandupptagning 3 114 3 213 3 009 2 885 3 284 

Gatuuppvärmning 3 163 2 574 2 469 2 717 3 363 

Sandlådor 273 78 69 131 173 

Totalt 25 334 32 991 25 936 19 565 30 818 
  

4.4.1.6 Övrig väghållning 

4.4.1.6.1 Markrenhållning 

Under 2021 avsattes i budget 10 829 tkr, utfallet blev 10 393 tkr. Insatser för ogräsbekämpning har ut-
förts enligt plan på gator, refuger, busshållplatser och torgytor med den miljövänliga metoden med vatten-
ånga ("Heatweed") i tre omgångar. I beredande syfte för att få effekt med Heatweed utfördes även stål-
borstning för att få bort "växtbäddar". 

De solcellsdrivna komprimerande papperskorgarna Big Belly har fortsatt inneburit besparingar vad avser 
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tömningsfrekvensen varför kostnaderna blev lägre än budgeterat. Den besparing som görs med glesare 
tömning satsas på att utöka de mest centrala städområdena (städområde A och B). 

Under 2021 upplevde centrumbesökare att nedskräpningen hade ökat. En trolig orsak är att den av fastig-
hetsägarna tidigare anlitade entreprenören har sagt upp avtalen och städinsatserna därför inte görs sam-
ordnat vilket får till följd av skräpet blåser omkring i staden. En dialog förs mellan fastighetsägarna och 
Servicekontoret i syfte att lösa problemet. 

I det nya driftavtalet ingår numera sopning av det prioriterade gång-/cykelvägnätet två gångar per månad 
vilket har gett mycket positiva kommentarer från brukarna. 

Borås var återigen nominerad som en av tre kommuner till utmärkelsen Årets Håll Sverige Rent-kommun. 
Efter att tidigare fem år i rad erhållit utmärkelsen får vi vara nöjda med silverplatsen 2021. 

Liksom tidigare år gjordes även under 2021 extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommar-
jobbande skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med 
lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och 
torg som utmed Viskan. Nytt för i år var magnetfiske i Viskan för att eliminera järnskrot. Under 2021 
utförde ungdomarna även målning av broräcken, bland annat på Centralbron, med ett mycket gott 
resultat. 

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

4.4.1.6.2 Belysning 

Cirka 1 400 felanmälningar har inkommit under året vilket är 500 färre än förra året. 600 av dessa har 
avsett mindre fel där 1-3 ljuspunkter är slocknade. Dessa åtgärdas oftast genom att byta ljuskälla, armatur 
eller någon annan elektrisk komponent. Kostnaden för detta uppgick till 1 900 tkr. 

500 ärenden är fel där fler än tre ljuspunkter är slocknade, oftast beroende på att en säkring har löst ut på 
grund av att elanläggningen är gammal och utsliten. För att åtgärda detta behöver den utrustning som 
orsakat kortslutningen bytas ut. I vissa fall är det själva kabeln som orsakar felet. Under året har det varit 
26 kabelfel till en kostnad av 2 300 tkr medan kostnaden för övrig felavhjälpning har uppgått till 4 200 tkr. 

Under året har det registrerats 130 stycken trafikskador och även om försäkringar täcker stora delen av 
kostnaderna blev notan för staden 1 100 tkr. 

Övriga kostnader avser entreprenörernas organisation och beredskap, röjning av sly samt besiktningar. 
Elbesiktning inklusive åtgärder till följd av dessa har utförts på Hulta och Trandared. 

Kostnaden för elförbrukning och nätavgift landade på 6 700 tkr, vilket var 400 tkr över budget. Kostna-
den för julbelysning var 500 tkr. 

Totalt har åtgärder utförts för 20 000 tkr vilket inneburit överstigande med 3 300 tkr jämfört med budget. 

4.4.1.6.3 Enskilda vägar 

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

2 500 tkr fanns tillgängliga i budget 2021. Utfallet av bidrag till de enskilda väghållarna blev 2 590 tkr. 



Tekniska nämnden, Årsredovisning 2021 16(47) 

4.4.1.6.4 Övriga väghållningsåtgärder 

Konstbyggnader (broar, tunnlar med mera) 

Föregående årsredovisning konstaterades att det systematiska arbetet som gjorts mot klottersanering 
visade en vikande trend från 2018 då klottret kostade staden 510 tkr; under 2019 och 2020 låg motsva-
rande kostnad på 208 tkr respektive 214 tkr. Tyvärr verkar trenden har vänt under 2021 då 300 tkr fick 
nyttjas för att sanera klotter. 

Dagvatten 

För avledning av dagvattenavledning under 2021 har 2 500 tkr funnits tillgängliga varav 2 432 tkr har 
förbrukats. Under året har arbete pågått inom stadens dagvattengrupp, som leds av Borås Energi och 
Miljö AB, och där tjänstepersoner från Tekniska förvaltningen deltagit. 

Trafikanordningar 

Inom anslagna medel har bland annat äldre bilspärrar utmed gång- och cykelvägar bytts ut och trafik-
säkerhetsåtgärder av mindre omfattning har gjorts. För att förtydliga körfälten för kollektivtrafik har den 
rödfärgade massan utökats i omfattning. Budgeten på 3 150 tkr har överskridits med 184 tkr. 

4.4.2 Park- och skogsavdelning 

Inom Park- och skogsavdelningen samlas verksamheter som skogs- och parkdrift, naturvård och arbets-
marknadspolitiska åtgärder. 

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

4.4.2.1 Park 

Parkens verksamhet omfattar anläggning, utveckling och förvaltning av park- och grönområden och lek-
platser inom allmänplats park och natur. De skötselområden som omfattas består av gräsytor, ängsmark, 
naturmark, träd, buskar, rabatter, parkvägar, lekplatser, aktivitetsplatser, bollplaner, mindre dammar samt 
blomsterutsmyckningar i rabatter och urnor. 

Parkenheten ansvarar även för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa samt utveckling och drift av fågel-
kolonin vid Ramnasjön i Ramnaparken. Ingår gör även drift av stadens sex hundrastplatser belägna i 
park- eller skogsmark. 

Nya skötselavtal tecknades under 2021 för samtliga skötselområden. För skötselområde 1 är Service-
kontoret ansvarig utförare; för skötselområde 2,3 och 4 är Tranemo Trädgårdstjänst AB ansvarig utförare. 
Område 1 har en avtalstid på 2 år och resterande skötselområden har en avtalstid uppdelade i intervallet 
4 + 2 år. I stort så har skötseln av park- och naturmark stigit i och med omförhandlingen av de över nio 
år gamla avtalen. Borås är en förhållandevis liten marknad som är svår att komma till för leverantörer 
som inte är etablerade i kommunen sedan tidigare vilket kan påverka konkurrensen om erbjudna avtal 
ifrån kommunen negativt. 

Projektet med att vaccinera de mest skyddsvärda av stadens almar fortlöpte under 2021 och under maj 
månad vaccinerades cirka 230 almar i Borås centralort. Svenska kyrkan vaccinerade samtidigt cirka 55 
almar på stadens centrala griftegårdar. Vaccination av almar på allmänplats inkluderas i driftbudgeten från 
och med 2021. 
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Vid Tekniska nämndens sammanträde i juni antogs Borås Stads Trädplan och skickades därefter vidare 
för beslut i Kommunstyrelsen med efterföljande Kommunfullmäktige. Parkenheten kommer från och 
med 2022 att arbeta aktivt med de åtta antagna aktiviteterna som planen innefattar. Under hösten 2021 
har redan ett av målen genomförts vilket är aktivitet nr 7. Att utveckla metod för att mäta krontäckningsgrad 
och/eller bladyteindex. Aktiviteten kunde genomföras snabbt och effektivt tack vare gott samarbete med 
Geodataavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Borås firade 400 år som stad under 2021 och parkenheten var högst delaktig genom följande engagemang 
och uppdrag som slutfördes inom ramen för budgeten för verksamheten: 

• Årets program för sommarblomsplanteringar hade temat ”Fest!” och staden smyckades med fem 
olika kompositioner: Gala, Karneval, Folkpark, Nattklubb och Barnkalas. 

• Ett antal parker fick nya så kallade Jubileumsplanteringar för att fira vår 400-årsjubilar. Bland 
annat kan perenna planteringar beskådas i Skogstomteparken och Linnéparken. 

• Hallbergsbron fick med stöd ifrån näringslivet (totalt 700 tkr) med en tillfällig utsmyckning som 
invigdes på stadens födelsedag. 

• I samband födelsedagen fick även stadens nya linjära park sitt namn efter att boråsarna hade fått 
säga sitt genom en offentlig namngivningstävling. Parkens namn blev Viskans Park. 

Projektet Viskans Park har under 2021 utvecklats och fokus har legat på utredning, planering och projek-
tering. I Stadsparken har arkitekttävlingen Mittpunkten startas upp och en vinnare kommer att utses till 
våren 2022. I potten för tävlingen ligger ett avtal mellan staden och det vinnande bidraget att gestalta och 
projektera Viskans Park gällande koppling mellan centrum och Pulsen-området. 

I april anställdes en landskapsarkitekt, tjänsten hade förblivit vakant sedan den tillskapats under 
2019/2020 på grund av rådande pandemi. Funktionen är tänkt att stötta enheten i frågor rörande gestalt-
ning, planering och strategiska frågor inom kommunen som tidigare enbart legat hos stadsträdgårds-
mästaren. 

I december tillsattes projektledartjänsten för investeringsprojekt. Tjänsten är en av två för parkenheten 
som ingår i satsningen att bredda förvaltningens kompetens när Borås växer. Fokus för projektledaren 
kommer att bli att hålla i förvaltningens projekt kopplat till Viskans Park. Under våren 2022 kommer 
ytterligare en landskapsingenjör att anställas på parkenheten för att bredda kompetensen inom drift och 
skötsel. 
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Framsida till 2021 års blomsterprogram på temat Fest! Illustrerat av boråsbördiga Astrid Wilson.  
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4.4.2.2 Skogsdrift 

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

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

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

Slutavverkningarna har under året fortsatt prioriterats mot skogsskyddande avverkningar av granbark-
borreskadad skog till följd av den torra sommaren 2018 och dess följdverkningar 2019 till 2021. Totalt 
sett minskade skadorna något under 2021 jämfört med 2019/2020 men fortsatt uppsikt är nödvändig för 
skadebegränsning även under 2022. Timmerpriserna har återhämtat sig under året för att nå en god nivå. 
Massavedpriserna är fortfarande något lägre än tidigare år. Priserna på material för energiändamål som 
bränsleflis och energived har haft en prispress nedåt under året på grund av den stora tillgången på bark-
borreved både i Sverige och Europa. 

Nya riktlinjer för skogsförvaltning har antagits under 2021 vilka innehåller uppdaterade mål för skogs-
innehavet. Riktlinjerna baseras på ambitionerna i den nationella skogspolitiken, de globala hållbarhets-
målen (Agenda 2030) samt Borås Stads Energi- och Klimatstrategi. 

Skogsstyrelsen har under året genomfört en Systemtillsyn avseende egenkontroll gentemot miljöbalken 
och samrådsskyldigheter enligt skogsvårdslagen - inga avvikelser lämnades till verksamheten. 

FSC (Forest Stewardship Council) har antagit en ny standard och en externrevision har utförts under 
året. Mindre justeringar har gjorts för att följa den nya standarden. 

I kombination med ovanstående har två stora driftupphandlingar genomförts med hjälp av Koncern-
inköp - skogsplantor och plantering samt avverkning - vilket medfört att arbetsbelastningen periodvis 
varit hög för enheten. 

Avverkningsrester, främst grenar och toppar (GROT), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås 
Energi och Miljö AB där den blir en viktig del av i den lokalproducerade fjärrvärmen. Flerträdshantering 
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på skördarna möjliggör en lönsammare skörd, och är nu en etablerad metod i maskinell gallring. Metoden 
ger ett ytterligare biobränslesortiment (energived) vilket förbättrar lönsamheten vid gallring av klen skog. 
Någon aska har inte återförts 2021. 

 
Resultatet är något över budget (900 tkr) liksom fördelning mellan slutavverkning och gallring. NOA:s 
andel av den avverkade volymen är i något lägre än föregående år. Ungskogsröjning har inte utförts i nivå 
med budget vilket medför att röjningskostnaderna kommer att öka under nästkommande år. 

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

4.4.2.3.1 NOA 

Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i upp-
drag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder. 

Under 2021 bytte enheten namn från OSA-enheten till NOA-enheten. Detta för att OSA (Offentligt 
skyddad anställning) ansågs som ett förlegat och svårbegripligt namn. NOA står för Natur Och Anlägg-
ning vilket bättre beskriver verksamheten. 

Ett av nämndens uppdrag inför 2021 var att erbjuda anvisad plats för arbete till totalt 65 personer (40 
Trygghetsanställda samt 25 med kortare tidsbegränsad anställning eller praktik). Vid årets slut uppgick 
antalet till 56 personer (trygghetsanställda 31, tidsbegränsade OSA 17, praktik 6, extratjänst 1 och utveck-
lingsanställning 1). Antalet anvisad personal når inte målet på 65. Samarbetet mellan Borås Stad och 
Arbetsförmedlingen förbättrades under slutet av året vilket troligen leder till ett ökande antal anvisade 
under 2022. En del nya rutiner och tillvägagångssätt infördes. Under 2021 slutade fyra personer sin an-
ställning för anställningar på den öppna arbetsmarknaden. 

Det lilla överskottet i budget förklaras med viss föräldraledighet samt mycket korttidsfrånvaro bland per-
sonalen, vilket gett lägre personalkostnader på drygt 600 tkr. Dessutom har enheten lyckats över förvän-
tan, trots pandemin, att utföra de jobb som enheten åtagit sig och därmed överstiger intäkterna budgeten 
med drygt 300 tkr. Detta kompenseras av satsningar på digitalisering med bland annat ny konferens-
utrustning på Kyllared samt ökade priser på det material som enheten använder för tillverkning. 

Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på detta är stations-
området i Gånghester och Viskafors. Naturvårdande avverkningar har också bedrivits i de flesta natur-
reservat. Trygghetsskapande åtgärder genom röjning och gallring har också förekommit under året. 
Mycket arbete har lagts ned på att underhålla och utveckla miljöerna och byggnaderna vid Hofsnäs fri-
luftsområde och i Gåshult i Bredared (inför reservatsbildning 2022). 

De tre snickerilagen och smideslaget har utfört uppdrag åt bland annat Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. De har också utfört uppdrag åt parkenheten såsom parkbänks-
renovering, julprydnader och staket med mera. Ett antal lekhus, sandlådor, bänkbord och bänkar är också 
tillverkade för utplacering på lekplatser. Andra arbetsuppgifter som dessa lag har utfört är renoveringar 
och nybyggnationer i rekreationsområden samt naturreservat som gagnar boråsaren. Trycket på dessa 
områden har fortsatt varit stort under året. Många boråsare har hittat ut i naturen vilket inneburit mycket 
arbete med städning, reparationer och underhåll. Arbeten som gagnar barn och ungdomar på Borås Stads 
skolor och förskolor har också blivit gjorda. 

Ett lag i Borås djurpark har arbetat med byggnationer, reparationer och underhåll av hagar, stallbygg-
nader, vägar och grönytor. Deras insats är av stor betydelse för att besökare i parken ska trivas och 
uppskatta besöket. Det är ett stående uppdrag som återkommer år efter år. 

En stor del av de dagsverken som utförs på enheten görs i naturreservaten. Under 2021 lades mycket 
arbete ned på att skapa en ny entré till Rya åsars naturreservat. Den gamla skidbacken med kringområde 
ingår nu i reservatet. Naturvårdande avverkning och röjning har genomförts och en utbildningsled för 
barn (Rävstigen) har färdigställts. I övriga reservat har exempelvis underhåll av spår och leder, skyltning, 
spångbyggnation, slåtter, restaurering av hagmarker samt avverkningar och byggnationer utförts. Övriga 
arbeten som utförts är anläggnings- och underhållsarbeten i kultur- och naturmark samt fornminnesvård. 

Verksamheten Cityvärdar är ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB som syftar till att 
hjälpa stadens besökare hitta rätt och att se till att stationen och innerstaden är snygg och trygg. Laget 
består av en tillsvidareanställd lagförman och fem tidsbegränsat anställda. Cityvärdarna är ett uppskattat 
inslag i staden och ett bra komplement till övrig service som staden erbjuder i centrum. Delar av den 
centrala staden har under 2021 städats av Cityvärdarna, under sommarmånaderna tillsammans med ett 
stort antal ferieungdomar. Cityvärdarna sköter även om kanalen på Västerlånggatan. 
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4.4.2.3.2 Gröna Vägen Framåt 

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

Tekniska nämnden har under året bedrivit grön rehabilitering och arbetsförberedande aktiviteter på upp-
drag av Sjuhärads samordningsförbund. Verksamheten har bedrivits i Björbostugan och i den omgivande 
gröna miljön runt Ramshulan i naturreservatet Rya åsar. Verksamheten är till stor del finansierad av Sam-
ordningsförbundet Sjuhärad. 

Verksamheten har innehållit naturvistelse, grön rehabilitering, kreativa inslag och arbetsträning i form av 
odling utan produktionskrav i kombination med JMC (Job Match Talent) i en lugn miljö i små grupper. 
Naturupplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika teman och friskvårdsaktiviteter har kom-
pletterat deltagarnas rehabilitering. 

Arbetsträning har genomförts under ledning av tre konsulenter inom grön rehabilitering. 
Arbetsträningen har bestått av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och terapiträdgård. 
Till detta har också friskvård varit ett av inslagen. Metoderna som använts har hjälpt långtidssjukskrivna 
att komma tillbaka i arbete och gjort att människor snabbare återhämtat sig efter utmattnings-
depressioner, operationer och/eller sjukdom. 

Verksamheten har riktat sig till personer som varit sjukskrivna inom diagnosspannet stressrelaterad 
psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Deltagarna har erbjudits att delta i mindfulness, 
avslappningsövningar och yoga samt fått information om stress och värkproblematik. 

Målsättningen har varit att öka deltagarnas arbetsförmåga, stärka deras självförtroende och komma igång 
med fysisk aktivitet. Deltagarna har också fått göra en handlingsplan (JMT) som de använt för en hållbar 
beteendeförändring. 

4.4.2.4 Naturvård 

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

4.4.2.4.1 Kalkning 

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

Tekniska nämnden administrerar kalkningen av cirka 2 300 ton kalk varje år och är därmed en relativt 
stor aktör. I Västra Götalands län kalkas det årligen med cirka 14 000 ton kalk och i Sverige 100 000 ton. 
Borås Stad är huvudman för kalkningen i Borås och även i en del vatten i närliggande kommuner. Vilka 
vatten som en kommun har ansvar för beror bland annat på de större sjösystemens avrinningsområden. 
Borås har till exempel ansvar för Lygnerns och Sävens avrinningsområden. 

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

2021 var ännu ett år med besparingskrav. Krav på neddragningar kom från länsstyrelsen och efter samråd 
blev beslutet att mängden kalk minskades i två stora sjöar och att ingen kalk spreds direkt från fordon 
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(berörde ett mindre avrinningsområde). 2021 spreds 67 % med helikopter och 33 % med båt. 

 

4.4.2.4.2 Fiske 

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

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

2021 har varit ett år då med generellt lägre fiskekortsförsäljning än 2020 då pandemin gjorde att många 
sökte sig ut. Men kommunfiskekortet sålde bättre än något tidigare år. Digital fiskekortsförsäljning har 
ökat för varje år vilket är positivt då det minskar kontanthanteringen. På Hofsnäs används även betal-
ningssättet Swish vilket är populärt. 
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Precis som under 2020 fick Tekniska nämnden även 2021 ett utökat ansvar att sysselsätta och arbetsleda 
ett stort antal ferieungdomar. Dessa har på ett mycket bra sätt arbetat med städning av utvalda sjö- och 
vattendrag till glädje för både besökare, fiskare, och miljön. 

4.4.2.4.3 Naturvård och naturreservat 

Som en del av miljöarbetet hålls åkrar och ängar öppna med betesdjur och slåtter. Betesdjur finns i 
Algutstorp, Boråstorpet, Byttorp, Dalsjöfors, Gåshult, Viared, Pickesjön, Rya åsar och Älmås. En ny hage 
gjordes klar i Hestra. 

Naturreservaten har kostat knappt 500 tkr mer än budgeterat 2021. Det beror på att projektet att utöka 
naturreservatet Rya åsar blivit mycket dyrare än förväntat. Stora insatser har gjorts där med fokus på barn 
och det finns en pulkabacke och en barnslinga med lekhus. En tillgänglighetsanpassad toalett har install-
erats. Det är framför allt bekämpning av parkslide med markduk och överfyllnadsmassor inför mark-
arbeten för belysning, utökad parkering och ställplatser för husbil som är orsaken till den höga kostnaden. 
80 personer kom på invigningen. Det finns en stor efterfrågan på ställplatser i attraktiva områden. På 
Hofsnäs har antalet besökande fördubblats varje år. 

Spångarna i Storsjöns naturreservat har nätats. 

4.4.2.4.4 Natur- och rekreationsleder 

Tekniska nämnden förvaltar 107 km markerade natur- och rekreationsleder. Sjuhäradsleden (48 km i 
Borås), Storsjöleden, Vängaleden med flera ingår i naturvårdsenhetens förvaltningsansvar. 

Under året har det varit många besökare på stadens leder och grillplatser. Många personer har sökt infor-
mation både på Borås Stads webbplats och i tryckta broschyrer. Marknadsföring har skett med såväl 
affischer som i sociala medier. Under året har Västkuststiftelsen klivit in som en aktör som ska hjälpa 
kommunerna längs Sjuhäradsleden att nå upp till en bättre standard och säkra kvalitetsarbetet. 

Underhåll och förbättringsarbeten på leder inom naturreservatet Storsjön och på Sjuhäradsleden har 
prioriterats under året. Spången runt Stora- och Lilla Hässleholmssjön nätades 2021. 
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2021 var utsett till Friluftslivets år och Fritids- och folkhälsoförvaltningen var projektledare för kom-
munens engagemang. Tekniska förvaltningen var med och samarbetade och hade tre egna projekt som 
en del av kommunens aktiviteter: invigningen av fågeltornet på Hofsnäs, invigningen av nya entrén på 
Rya åsar och en skolskogsdag på Kransmossen. 

4.4.3 Administration och nämnd 

Tekniska nämnden har genomfört elva ordinarie sammanträden. På grund av covid-19 har flertalet 
nämndsammanträden och samtliga presidiemöten genomförts digitalt på distans. Under strategidagarna 
i maj arbetade nämnden fram fokusområden för budget 2022, ny riskanalys för intern kontroll samt 
grunden till nämndens nya handlingsplan för Energi-och klimatåtgärder. Större delen av de mått och 
indikatorer som ska följas upp har förändrats. Genom att fokusera på övergripande mål och viktiga kvali-
tetsindikatorer för att uppnå dessa mål är budgeten nu mer anpassad till den tillitsbaserade styr- och 
ledningsmodell som implementeras i Borås Stad 

Förvaltningschefens ansvar är att leda och utveckla förvaltningens verksamhet och arbeta strategiskt, 
samt att skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och rättssäkert. 
Förvaltningschefen leder förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp och ansvarar för ekonomi, 
verksamhet, personal och arbetsmiljö på förvaltningen. I uppdraget ligger också att se till att politiska 
beslut och uppdrag verkställs och följs upp samt att samverka med andra förvaltningar och andra aktörer 
inom verksamhetsområdet. 

Pandemin och de smittförebyggande åtgärderna på grund av den har gjort även 2021 till ett mycket 
annorlunda år. Trots dessa mycket speciella och utmanande omständigheter har förvaltningen haft en 
hög ambitionsnivå i verksamhetsutvecklingen. Särskilt värt att nämnas är den uppnådda samsynen med 
övriga förvaltningar inom samhällsbyggnadsprocessen. Dels handlar detta om att definiera och kartlägga 
processen, dels om att gemensamt formulera resursbehov nu när staden växer. Även kring handlings-
planen för klimat och energi har flera förvaltningar gemensamt tagit fram en del kring samhällsbyggnad. 
Även förankringsarbetet kring de stora projekten Viskans Park, Stationsområdet samt Strukturskiss Norr 
och Väster är väsentligt för stadens fortsatta utveckling. Inom projektet Socialt hållbart Borås, målområde 
Boende och närmiljö, har ett samarbete mellan olika förvaltningar samt Bostäder i Borås AB kommit 
igång. 

Stödfunktionerna har till uppgift att stödja och utveckla Tekniska nämndens olika processer. Detta om-
fattar nämndadministration, reception, IT, ekonomi, upphandling, GIS, personalfrågor, verksamhets-
utveckling, arkiv samt kommunikation såväl internt som externt. Fokus ligger på ständiga förbättringar 
och innovationer som är gynnsamma ur såväl ett kund- som ett resursperspektiv. Stödfunktionerna har 
arbetat strategiskt med förvaltningsgemensamma frågor så som kvalitets-och miljöledningssystem, tillit 
och värdegrund, verksamhetsplan utifrån styrning och ledning, och informationssäkerhet. 

Under året antogs också en dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut och förvaltningen övergår i 
mångt och mycket till digitalt arkiv. Varumärkesarbete och kommunikationsplan med en rad aktiviteter 
är påbörjade. Översyn av webbsidor, internt och externt samt mallar och trycksaker fortsätter, för att 
informationen ska vara relevant, tydlig och lättförståelig för boråsaren. Stödfunktionerna har, i enlighet 
med nämndens redovisningsplikt till Kommunstyrelsen, ansvarat för ekonomisk uppföljning, personal-
ekonomisk redovisning, intern kontroll samt redovisning av synpunktshanteringssystemet. Allt detta har 
genomförts i sedvanlig ordning. 

Samarbetet inom förvaltningen men även mellan berörda förvaltningar har utvecklats på ett positivt sätt. 
Genom ökat samarbete, gott bemötande, god tillgänglighet och hög servicenivå skapas en verksamhet 
som gynnar boråsaren. 
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4.5 Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska ses 
som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. 

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

Pendelparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

• Samverkan sker med Trafikverket eftersom behovet av pendelparkeringar även är stort i kors-
ningspunkter mellan större vägar där Trafikverkets är väghållare. Från 2020 ligger ett uppdrag på 
Kommunstyrelsen att utreda pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar. 
Trafikverket planerar att utöka pendelparkeringen vid väg 27/41 och anlägga ny pendelparkering 
vid Nabbamotet utmed väg 40. 

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

• Projektering pågår. Statlig medfinansiering har sökts för ombyggnad av Södra torget för utför-
ande under 2022. 

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

• Detta regleras i gällande avtal med entreprenörer. 

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

• En kartläggning av nuläget utfördes under 2019/2020 runt samtliga förskolor och grundskolor i 
Borås, vilken ligger till grund för vidare åtgärder. Under 2021 har trafiksäkerhetsåtgärder utförts 
på Hybergsvägen och Dammkullevägen/Kyrkvägen. 

4.6 Jämställdhetsperspektivet 
En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med akti-
viteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2021 och 
de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. Belysning av gator, lek-
platser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett 
över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens invånare och åtgärdat otrygga platser. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
2021 var det 177 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande var det 19 kvinnor 
och 21 män som fick sin cykel vinterutrustad. Förutom jämn fördelning mellan kön eftersträvas även 
spridning vad gäller ålder och geografi samt typ av cykel. 

Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 
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5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Persontransporter 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 

Statsbidrag 159 168 160 172 12 

Avgifter och övriga 
intäkter 15 291 12 056 16 579 13 609 -2 970 

Summa intäkter 15 450 12 224 16 739 13 781 -2 958 

Personal -19 151 -20 065 -22 537 -20 662 1 875 

Lokaler -1 137 -1 295 -1 499 -1 447 52 

Material och tjänster -71 048 -65 499 -69 082 -68 841 241 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -91 336 -86 859 -93 118 -90 950 2 168 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 -771 0 771 

Nettokostnad -75 886 -74 635 -77 150 -77 169 -19 

Kommunbidrag 68 800 76 200 77 150 77 150 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -7 086 1 565 0 -19 -19 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -7 086 1 565 0 -19 -19 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Avdelningens nettokostnader uppgick år 2021 till 77 169 tkr (föregående år 74 635 tkr). Tilldelat nämnd-
bidrag uppgår till 77 150 tkr vilket medför ett negativt resultat gentemot budget med 19 tkr för år 2021. 
Nettokostnaderna har ökat med 2 534 tkr från föregående år. 

Personalkostnaderna har minskat något under 2021 med 1 875 tkr jämfört med budget bland annat bero-
ende på samma bemanning inom särskoleskjuts då antalet särskoleelever inte ökat som vi fått indikation 
på. Under året har en medarbetare på beställningscentralen lagt en del av sin arbetstid på att fortsatt 
utbilda färdtjänstchaufförer, men kunnat rymmas inom den dagliga verksamheten då samtalen minskat 
jämfört med ett normalt år. 

Färdtjänstresandet har fortsatt minskat kraftigt under året, jämfört med ett normalt år och många har 
undvikit resor på grund av covid-19. Fordonen har då kunnat användas till andra transporttjänster för 
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Borås Stad och det utfördes 5 085 egentester med 2 488 transporter för anställda inom kommunen och 
det kördes även ut 616 matkassar under våren. Därmed har kostnaderna för färdtjänsttrafik inte minskat 
i samma omfattning som antalet resor. Dessutom har färdtjänstresenärerna körts en och en för att kunna 
hålla avstånd i fordonen under en stor del av året. 

Färdtjänstens kostnader med taxifordon har ökat i samband med det nya avtalet 2019 då timpriset är 
högre under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik, men trafiken har minskat mycket under 2020 
och 2021 vilket då genererat lägre kostnader under året. 

Persontransporter 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budget (tkr) 59 300 61 650 64 200 66 550 68 800 76 200 77 150 

Utfall (tkr) 64 291 65 307 68 070 71 989 75 887 74 635 77 169 

Avvikelse -4 991 -3 657 -3 870 -5 439 -7 087 1 565 -19 

        

Antal resor 318 591 319 217 318 249 335 094 340 459 217 807 247 085 

förändring/antal resor 6 671 626 -968 16 845 5 365 -122 
652 29 278 

  

5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 Budget 2021 Bokslut 

2021 Avvikelse 

Färdtjänst      

Intäkter 9 069 6 428 8 275 7 652 -623 

Kostnader -70 051 -65 385 -67 842 -69 239 -1 397 

Resultat -60 982 -58 957 -59 567 -61 587 -2 020 

Riksfärdtjänst      

Intäkter 26 59 100 81 -19 

Kostnader -2 789 -1 742 -2 593 -1 860 733 

Resultat -2 763 -1 683 -2 493 -1 779 714 

Skolskjuts      

Intäkter 1 982 2 050 2 401 2 607 206 

Kostnader -1 709 -2 091 -2 401 -2 235 166 

Resultat 273 -41 0 372 372 

Särskoleskjuts      

Intäkter 1 0 0 0 0 

Kostnader -12 461 -12 398 -14 319 -12 981 1 338 

Resultat -12 460 -12 398 -14 319 -12 981 1 338 

Bilpool      

Intäkter 4 372 3 687 5 963 3 441 -2 522 

Kostnader -4 327 -5 243 -5 963 -4 635 1 328 

Resultat 45 -1 556 0 -1 194 -1 194 
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Tkr Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 Budget 2021 Bokslut 

2021 Avvikelse 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -771 0 771 

Resultat 0 0 -771 0 771 

Totalt      

Intäkter 15 450 12 224 16 739 13 781 -2 958 

Kostnader -91 337 -86 859 -93 889 -90 950 2 939 

Resultat -75 887 -74 635 -77 150 -77 169 -19 

5.4 Verksamhetsanalys 
  
5.4.1 Persontransportavdelning 

Persontransportavdelningen har under året gjort en omorganisation där det skapats en enhet för myndig-
hetsutövning. Där ingår färdtjänsthandläggning, riksfärdtjänsthandläggning och skolskjutshandläggning 
med en enhetschef. 

5.4.1.1 Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Det är en allmän trend i hela riket att resandet ökar men inte under 2020 då covid-19 slog till och det 
fortsatte även under 2021. Att även personer med funktionsnedsättning kan erbjudas och har möjlighet 
att resa mer än tidigare är naturligtvis både positivt och önskvärt. 

Antalet färdtjänstresor har ökat under många år men även under 2021 minskade resorna kraftigt jämfört 
med ett normalt år. Det utfördes 247 085 resor jämfört med 340 459 resor under 2019 vilket är en minsk-
ning med 93 374 resor eller drygt 27 %. 
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Tekniska nämnden arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten. En förändring som genomfördes 
2017 var att ta bort kontanthantering i fordonen vid färdtjänstresor och i stället fakturera samtliga resor 
i efterskott. Ett högkostnadsskydd finns inbyggt i faktureringssystemet motsvarande Västtrafiks taxa för 
månadskort. Förändringen har upplevts positivt från färdtjänstkunder och chaufförer som slipper kon-
tanthanteringen. Varje månad skickas omkring 2 000 fakturor för dessa egenavgifter. 

Även för verksamheten riksfärdtjänst faktureras egenavgifterna, i likhet med färdtjänstens resor. Testet 
som gjordes 2019 föll väl ut och hanteringen kunde implementeras från januari 2020. Kostnaderna ham-
nar då på samma faktura som färdtjänstens egenavgifter vilket underlättar för kunderna. Riksfärdtjänst-
resorna ligger normalt på cirka 1 500 resor under året och antal resor brukar inte skilja nämnvärt mellan 
åren, förutom 2020 och även 2021 då det endast utfördes 577 resor på grund av covid-19. 

Befolkningen i Borås Stad ökar men antalet personer som beviljats färdtjänst under 2020 minskade för 
första gången på många år. 4 214 personer har färdtjänsttillstånd 2021 vilket är en minskning sedan 2020 
med 76 personer (4 290). Det är 909 personer under 65 år som har färdtjänsttillstånd. 

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

1 juni 2019 startade ett nytt trafikavtal inom färdtjänsten med fortsatt trafik för Sandarna Transport AB 
som fick cirka 80 % av trafiken med fasta fordon, resterande trafik går med Sverigetaxi. I enlighet med 
avtalet används fordon med högre miljökrav, där personbilarna och klass 4-fordonen drivs med biogas. 
Specialfordon kan få en miljöbonus om de körs på HVO-drivmedel. Under året har Tekniska nämnden 
betalat ut en miljöbonus motsvarande 1 200 tkr för perioden 1 juni 2020 - 31 maj 2021 då leverantören 
kört alla specialfordon på HVO 100. Det innebär då att alla fasta fordon körs fossilbränslefritt, vilket är 
mycket bra ur miljösynpunkt. Det är även nackskydd på alla rullstolsplatser, vilket tidigare inte var fallet, 
med ökad säkerhet som resultat. 

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

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

Under 2017- 2021 har verksamheten stabiliserat sig med rätt bemanning för att klara uppgifterna. Antal 
elever som åker skolskjuts har ökat under flera år. Det är ungefär 15 000 elever i Borås Stads grundskolor 
varav cirka 4 000 är berättigade till skolskjuts i någon form. Eleverna åker med upphandlad busstrafik, 
linjetrafik eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär detta 
oftast taxi till skolan som bedriver undervisningen. 

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

Under 2021 genomfördes en ny skolskjutsupphandling för taxifordon som Cabonline vann, men upp-
handlingen blev överprövad av ett av de företag som hade trafik sedan tidigare. Företaget gick under 
sommaren i konkurs vilket medförde en del problem vid höstterminens start, då det saknades en del 
fordon. Detta innebar förseningar under hösten men blev allteftersom bättre när nya fordon kom in. 
Pandemin var också en bidragande orsak till att det saknades fordon och förare då taxibolagen fått en 
kraftig minskning av trafiken sedan våren 2020. 

Inom ramen för det nya avtalet kommer alla chaufförer att utbildas på samma sätt som färdtjänst-
chaufförerna och bli certifierade. Ytterligare en förändring som trädde i kraft med det nya avtalet är 
förflyttningen av ansvaret för planering och trafikledning av skolskjutstaxi. Tidigare låg detta på upp-
handlad entreprenör, men sköts numera internt på Persontransportavdelningen för att få ökad kontroll 
samt att kunna se i realtid var fordonen befinner sig. 

5.4.1.3 Särskoleskjuts 

Särskoleskjutsenheten har hand om särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan med 13 egna mini-
bussar varav 7 är för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnaslätt. Antalet elever inom 
särskolan har ökat de senaste åren, från cirka 100 elever 2015 till 145 elever 2021 vilket medfört att fler 
fordon har fått införskaffas under de senaste åren vilket då även medfört ökade kostnader. Till fler fordon 
krävs fler chaufförer vilket belastat budgeten ytterligare. 

Pandemin har påverkat verksamheten mycket då chaufförerna har väldigt nära kontakt med eleverna i 
bussarna när de ska bältas och rullstolar spänns fast, men med stor försiktighet så har man klarat att hålla 
verksamheten igång på ett bra sätt. 

Lokalerna har under 2021 renoverats och personalen kunde i oktober flytta in i de nyrenoverade lokaler-
na, vilket har upplevts mycket positivt. Lokalerna var mycket slitna innan renoveringen startade. 

Då antalet elever ökat kraftigt har det varit svårt att hantera särskoleskjutsresorna manuellt. Verksamheten 
har därför arbetat med digitalisering och infört samma planeringsverktyg som färdtjänstverksamheten. 
Alla chaufförer har tillgång till surfplattor i fordonen där körningar tas emot. För att säkerställa att alla 
bokningar, ombokningar och avbokningar hanteras korrekt har enheten en egen planerare. 

Diskussion med Grundskolenämnden pågår om att ha samma upplägg med beställare och utförare inom 
särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när antalet särskoleelever blir fler så hamnar 
den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens ram utan att Tekniska nämnden kan påverka 
det. Totalt kördes det under året 35 537 resor till och från särskolorna. 
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5.4.1.4 Bilpool 

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

Persontransportavdelningen driver en bilpool för kommunanställda med 50 fordon varav nio är eldrivna 
och det finns även ett antal elcyklar att boka. Det finns nu fem uppställningsplatser i Borås. Under hösten 
2020 startade en ny uppställningsplats i Simonsland med två fordon och i slutet av 2019 kunde fordonen 
på Mariedalsgatan och Saturnushuset sammanföras till det nya p-huset Vulcanus där nu totalt 15 fordon 
samlas. Att det är rätt antal bilar efter hur mycket de används på respektive uppställningsplats är viktigt 
och bokningsstatistiken följs upp kontinuerligt och året har då inneburit en kraftig minskning av bok-
ningarna. 

Under juni månad 2019 infördes elektroniska körjournaler i bilarna och det innebär att bilförarna inte 
behöver skriva manuella körjournaler utan körsträckan hamnar automatiskt i systemet. Detta underlättar 
och säkerställer relevant körstatistik för de olika förvaltningarna och 2020 är första året som statistik kan 
tas fram på hur långt bilarna rullar inom de olika förvaltningarna. 2021 rullade bilarna 260 197 km totalt. 

Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 4 635 tkr och avser leasing av bilar, garage, tankning, 
skötsel, bokning och debitering av samtliga 50 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. 
Detta ger ett snitt per bil/månad på 7 725 kr inklusive bränsle, parkering med mera. Intäkterna hamnade 
på 3 441 tkr. Bilpoolen visar 2021 ett underskott på 1 194 tkr. 

5.5 Verksamheten 2021 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Inga punkter för Persontransport i Kommunfullmäktiges budget för 2021. 

6 Konsekvenser av coronaviruset 
Tekniska nämndens administrativa verksamhet har flutit på genom att i hög grad arbeta på distans, in-
klusive digitala nämnd-och presidiemöten större delen av året. 

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

För Park- och Skogsavdelningens verksamheter syns ingen direkt ekonomiskt inte påverkan av covid-19. 

Persontransportavdelningen är den avdelning inom Tekniska nämndens verksamheter som ekonomiskt 
påverkats mest av covid-19. Färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna och då ensam-
åkning varit standard under stor del av året innebar det att större delen av fordonskapaciteten ändå nytt-
jades. En del utav överkapaciteten som fanns kunde, i samverkan med andra nämnder, nyttjas för andra 
transporttjänster för att bibehålla kvalitet och personal hos leverantören. Det som Persontransport-
avdelningen arbetat med under året har varit planering av hemleverans av matkassar till personer i risk-
grupp (jan-maj) samt transporter av egentester för medarbetare i Borås Stad (jan-okt). 

Brist på taxibilar har det varit sedan covid-19 startade våren 2020, då körningarna minskade kraftigt och 
många chaufförer sökte sig till andra yrken. Det blev mycket tydligt efter sommaren 2021 när samhället 
började öppna upp igen. Det saknades då både bilar och förare när det nya avtalet med skolskjutstaxi 
skulle starta vilket innebar förseningar för skolbarnen. 
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Bilpoolens intäkter har minskat markant genom minskad uthyrning då många möten, kurser och hem-
besök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. Bedömningen är att majoriteten av bilpoolens 
underskott på intäktssidan beror på covid-19. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2021, tkr 

Minskade parkeringsintäkter -1 500 

Inga intäkter för markupplåtelser för torghandel och 
uteserveringar 

-1 500 

Minskade kostnader för riksfärdtjänst 700 

Minskade intäkter egenavgifter inom färdtjänst -650 

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

-900 

Ökade personalkostnader Beställningscentral för samordning 
matkassar och egentester 

-300 

Minskade intäkter bilpool -2 500 

Summa -6 650 

7 Verksamhetsmått 

7.1 Persontransporter 

7.1.1 Färdtjänst 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal 
färdtjänsttillstånd 

4 672 4 290 4 600 4 214 

Antal kvinnor 3 098 2 869 3 100 2 823 

Antal män 1 574 1 421 1 500 1 391 

Antal tillstånd/1000 
invånare 

41 38 41 37 

Antal tillstånd under 
65 år 

987 922 950 909 

Antal färdtjänstresor 340 459 217 807 250 000 247 085 

Kostnad per resa 
(kr) 

187 278 248 256 

Antal 
särskoleskjutsfordon 

13 13 13 13 

Antal bilar i bilpool 56 53 48 50 
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7.2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

7.2.1 NOA 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

61 63 65 56 

7.2.2 Antal dagsverken 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Dagsverken totalt 12 465 11 336 12 000 12 027 

7.3 Skogsdrift 

7.3.1 Skogsdrift 

7.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Av skogsinnehavet 
är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till 
naturvård (ha) 

2 500 2 500 2 500 2 500 

Varav 
naturreservat (ha) 

950 950 950 950 

7.3.2 Avverkning 

7.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Avverkning totalt 
(m³ fub) 

35 100 35 600 39 000 35 100 
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7.3.3 Avverkning exkl. NOA 

7.3.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Avverkad volym 1 
och 2  (m³ fub) 

32 100 33 100 36 600 33 800 

Intäkt kr per 
avverkad (m³ fub) 

625 529 535 554 

Kostnad kr per 
avverkad (m³ fub) 

264 265 265 283 

7.3.4 Flisproduktion 

7.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Flisad volym (m³s) 12 500 9 600 10 000 9 900 

7.3.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Intäkt flis (kr/m³s) 180 164 170 179 

Kostnad flis 
(kr/m³s) 

100 104 100 106 

7.4 Naturvård 

7.4.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Sålda 
kommunfiskekort 

187 265 210 294 

Kommentar Svagt positiv trend sedan starten 2009. 

Sålda dagkort i 
regnbågsvattnen 

2 872 3 626 3 000 2 932 

Kommentar Regnbågsfiske i Stora Transåssjön och Pickesjön. 

Båtkort totalt 1 035 1 302 1 100 918 

Kommentar Båtuthyrning i Hofsnäs, Stora Transåssjön och Bosjön. 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Spriden 
kalkmängd (ton) 
totalt 

2 178 2 298 2 512 2 317 

Förvaltade spår- 
och leder (km) 

106 106 107 107 

Total förvaltad 
areal naturreservat 
(ha) 

1 401 1 401 1 413 1 414 

Naturvårdsbete 
(ha) 

74 83 89 88 

7.5 Väghållning 

7.5.1 Väghållning, driftkostnader 

7.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Kostnad 
kronor/invånare 
och dag 

1,63 1,52 1,56 1,63 

7.5.2 Huvudgator 

7.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Huvudgator (km) 76 76 76 76 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

23,78 19,26 22,34 25,67 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

31,69 29,88 26,1 19,68 

7.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

200,27 162,17 188,16 216,13 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

266,83 251,64 219,79 165,7 
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7.5.3 Lokalgator 

7.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Lokalgator (km) 254 257 258 260 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

3,23 2,17 5,86 5,26 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

10,66 10,5 8,93 11,23 

7.5.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

20,79 13,95 37,6 33,59 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

68,61 67,4 57,27 71,71 

7.5.4 Vägföreningsvägar 

7.5.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Vägföreningsvägar 
(km) 

168 168 168 168 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

3,61 6,93 6,85 5,73 

Enskilda vägar 
med statligt bidrag 
(km) 

285 271 270 292 

Enskilda vägar 
med kommunalt 
bidrag (km) 

174 176 190 179 

7.5.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

32,34 21,75 18,45 33,68 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

5,2 3,5 2,97 5,42 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

22,45 43,04 42,56 35,59 

7.5.5 Beläggningsunderhåll 

7.5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Belagd volym (m²) 179 846 145 224 167 000 119 508 

Del av total yta (%) 5,4 4,4 5 3,6 

Kostnad (kr/m²) 114 113 114 136 

7.5.6 Trafikbelysning 

7.5.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

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

Energiförbrukning 
(MWh) 

7 137 6 630 7 200 7 117 

7.5.7 Trafikolyckor 

7.5.7.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal olyckor med 
personskador 

396 262 0 434 

Dödade 3 3 0 3 

Svårt skadade 11 4 0 8 

Lindrigt skadade 292 211 0 462 
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7.5.8 Diverse uppgifter 

7.5.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal P-tillstånd för 
funktionshindrade 

605 617 615 639 

Utfärdade 
nyttokort  (st.) 

55 74 60 67 

Boendeparkering 
(antal tillstånd) 

688 778 700 784 

7.5.8.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Fordonsvrak (st) 81 110 300 338 

7.6 Park 

7.6.1 Ytor 

7.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Perenna 
planteringar (m²) 

3 900 4 960 5 000 5 000 

Total planterad 
yta  (m²) 

65 600 65 700 66 000 64 900 

Kulturparker (ha) 155,7 158,3 157,7 159,6 

Naturparker (ha) 869,3 936,9 938,3 946,3 

Kommentar Fortsatt arbete med arealregistret innebär en ökning från tidigare år. Arbetet med att klassa 
in stadsnära skog som enligt detaljplan är Park eller Natur fortgår allt jämt. 

Total parkareal 
(ha) 

1 025 1 095 1 096 1 106 

Parkyta per capita 
(m²/capita) 

90,8 96,5 96,6 97 
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7.6.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

7.6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal lekplatser 
(st.) 

162 163 163 163 

7.6.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Blomsterlökar (st.) 45 000 44 000 35 000 78 000 

Vårblommor (st.) 29 000 25 000 35 000 22 500 

Sommarblommor 
(st.) 

37 000 32 650 35 000 32 000 

7.6.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och 
administrationskostnader 

7.6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Kulturparker 
(kr/m²) 

11,08 17,34 17,99 17,85 

Naturparker (kr/m²) 0,2 2,93 3,03 3,01 

Parkkostnad per 
capita (kr/capita) 

236 242 250 250 

Total parkkostnad 
(kr/m²) 

2,6 2,51 2,59 2,58 
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8  Investeringar 

8.1 Sammanställning investeringsvolymer 

  Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2021 
Utgift 2021 Avvikelse 

2021 Omdisp Prognos 

Investeringar årliga 
anslag  26 500 29 549 -3 049   

Investeringar som 
löper över flera år 68 000 100 600 25 749 74 851 79 592 68 000 

Summa 68 000 127 100 55 298 71 802 79 592 68 000 

8.2 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2021 Utgift 2021 Avvikelse 2021 

VÄGHÅLLNING    

Beläggningsunderhåll 8 500 8 492 8 

Borås Flygplats 500 415 85 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 4 000 5 043 -1 043 

Program för tillgänglighet 1 000 1 004 -4 

Re-investering gatubelysning 1 000 2 877 -1 877 

Utbyggnad kabelskåp 2 000 1 644 356 

    

PARKVERKSAMHET    

Diverse mindre parkinvesteringar 3 000 3 009 -9 

Grönområdesplan 1 000 1 088 -88 

Gåshult, byggnader 500 528 -28 

Lekplatser 5 000 5 449 -449 

Summa 26 500 29 549 -3 049 

Analys 
Beläggningsunderhåll 

Beläggning av asfalt utfördes tidigare inom ramen för driftbudgeten. Från och med år 2015 utförs års-
programmet för asfaltsbeläggningar som investering. De omfattande fibergrävningarna som har pågått 
sedan 2016 över hela kommunen har inneburit svårigheter att planera så att uppgrävning av nyasfalterade 
gator undvikits. När nu det mesta av fiberschakterna är gjorda är det nödvändigt att ta höjd för ett mer 
omfattande beläggningsprogram framgent då återställningsersättningen för utförda schakter i gatunätet 
inte har täckt kostnaden där behov av omläggning av hela gatubredden erfordrats på grund av upprepade 
schakter i gatan. ”Lapplagningarna” kan sägas lämna en underhållsskuld efter sig. Beläggningsarbetena 
har under året utförts till en kostnad av 8 493 tkr. Tillgänglig budget har varit 8 500 tkr. 
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Borås Flygplats 

Förutom driftbidraget som Tekniska nämnden årligen ger till flygplatsföreningen har flygklubbarna pekat 
på ett reinvesteringsbehov för anläggningen som inte går att tillgodose med driftbidrag. I Tekniska nämn-
dens investeringsbudget har därför inrättats ett årligt anslag på 500 tkr. Under 2021 utfördes fog- och 
spricklagning samt bindemedelsförsegling av asfaltsbanan, dräneringsarbeten på östra sidan av flygfältet, 
kulvertering av dike närmast grässtråket samt åtgärdande av sättningsskador. Utförda åtgärder har kostat 
415 tkr. Då 500 tkr funnits tillgängliga har anslagna medel inte nyttjats till fullo. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning  

Under 2021 har gjort större armaturbyten gjorts i Tosseryd, Frufällan, Kinnarumma och Viskafors. Belys-
ning har även bytts på några större gator och genomfartsleder såsom Norrbyleden, Åsvägen och Göte-
borgsvägen. Totalt har cirka 1 300 armaturer bytts och energiförbrukningen minskat med 220 000 kWh. 
Upparbetade medel uppgick till 5 043 tkr vilket är 1 043 tkr högre än budget. 

Program för tillgänglighet 

Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet har tillgänglighetsanpassning utförts på lekplatser 
och i naturreservatet Vänga mosse, även förbättring av gångbanor har utförts. Av tillgängliga medel på 
1 000 tkr har 1 004 tkr upparbetats under året. 

Reinvestering gatubelysning  

Under 2021 har utbyte av gamla kablar och stolpar på Vennerbergsgatan, 1:a Villagatan samt Västanå-
vägen i Dalsjöfors genomförts. Utbyte har även påbörjats på Druvefors i samband med att Borås Elnät 
AB förstärker elnätet där. Totalt 900 m kabel och 30 stolpar har bytts ut till en kostnad av 850 tkr. Åt-
gärder efter rötskadebesiktningar har utförts till en kostnad av 600 tkr. En del större reinvesteringar till 
följd av större kabelfel har också belastat kontot. Totalt har 2 877 tkr upparbetats av tillgängliga 1 000 tkr 
vilket innebär överskridande på 1 877 tkr. Prognosen för året var ett överskridande 1 200 tkr. 

Utbyggnad kabelskåp 

Under året har cirka 60 belysningsanläggningar flyttats ut från nätbolagets nätstation till egna kabelskåp 
med elmätare i till en kostnad av 1 644 tkr. Utbyggnadsprogrammet för kabelskåpen omfattar totalt cirka 
350 stycken. Efter 2021 år arbeten återstår utbyggnad av cirka 240 kabelskåp. 

Diverse mindre parkinvesteringar 

Parkvägen som binder samman Trädgårdsstaden, Hestra med Byttorps Idrottsplats har under 2021 reno-
verats och blivit belyst för att förbättra kopplingen till idrottsområdet för närboende. 

Följande trappor och parkvägar har renoverats/ förbättrats under året: 

• Väpnartrappan, Norrmalm 
• Trappa, Torstenssonsgatan 
• Trappa, Kristinegränd 
• Trappa vid Lottas plan har fått nya handledare, Centrum 
• Hultaparken, renovering av gångväg i samband med ledningsschakt 
• Kapellgatan, Centrum 

Längs med Dalsåkersgatan återställdes del av parken som varit tillfällig parkeringsplats. Återställningen 
gjordes i samband med att Gatuavdelningen anlade ett gångstråk mellan Trandaredskolan och Krans-
mossen. 

Stenläggningen genom Stadsparken till Orangeriet ifrån Sven Eriksonsgatan färdigställdes under våren 
2021. 

Parkenheten förvaltar många murar i stadens parker och i anslutning till lekplatser i hela kommunen. 
Under 2021 har murar i Annelundsparken och vid lekplatsen i Svenljungaparken på Trandared renove-
rats. 
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I samband med åtgärder efter trafikskador längs med Kungsleden återplanterades fyra lindar i mitt-
refugen. 

Till vinterns julbelysningsprogram har belysning sättas upp i den sista av två lindar vid P A Halls terrass 
framför Kulturhuset. Belysningen i trädarkaden runt Stora Torget har bytts ut samt att två pelarekar vid 
Norrporten i Stadsparken har fått nya belysningsslingor. 

Under 2021 har vattenprovtagningar och sedimentprovtagning i Ramnasjön genomförts av Borås Energi 
och Miljö AB. Under 2022 kommer beslut att tas för vilka åtgärder som ska genomföras för att förbättra 
både vattenkvalitet och levnadsmiljöer för fågellivet. 

Planerat är att ett fågeltorn, bryggor för fiske samt ett antal flytande öar som ska förbättra 
vattenkvaliteten och gynna fågellivet ska byggas. Förutom att skapa naturvärden och ökad 
attraktionskraft är ambitionen också att lägga en grund ett högre naturintresse hos allmänheten. 
Projektet ska färdigställas under 2024. och är till 50 % finansierat för av statliga medel ifrån LONA. 

Grönområdesplanen 

I Ramnaparken har arbetet med att utveckla parkens nya arboretum startat. Under hösten fälldes ett antal 
äldre träd för att ge plats till arboretumets första etapp med växtmaterial ifrån Japan. Arbetet med att 
anlägga arboretumet kommer enligt plan att fortgå i cirka tio år. 

Arbetet med att förbättra miljön runt Ansgars damm har avslutats genom att två mötesplatser har anlagts 
med möjlighet till att grilla vid den ena, samt att ett lusthus har uppförts på motsatt sida av dammen. 
Arbetet utfördes av personal ifrån NOA-enheten med stöd av upphandlad skötselentreprenör i området. 

Kompletterande planteringar har genomförts i Sinnenas park, Generationsparken på Hulta har fått ett 
nytt träd och fyra kvarterslekplatser har i samband med renovering fått nytt växtmaterial i form av träd 
och buskar. 

Ett större antal träd har bokats upp under hösten till renoveringen av Södra torget. Träden beräknas 
levereras i minst två omgångar under vår och höst 2022. Till dess att de avropas står de i deponiodling 
hos leverantören i södra Sverige. 

I samband med planeringen för ett nytt körfält för stadsbuss 1 genom Knalleland flyttades fem skogsekar 
från Skaraborgsvägen till Kilsundsparken. 

Gåshult, byggnader 

Under året har renoveringen av byggnadsbeståndet på Gåshult påbörjats. Två takbyten har utförts och 
fasad- och fönsterrenoveringar på mangårds- och ekonomibyggnader pågår efter att ha kommit igång 
under senare delen av 2021. 

Lekplatser 

Under det gångna året har sju befintliga kvarterslekplatser renoverats från grunden och samtliga lekplatser 
är efter åtgärden att betrakta som tillgänglighetsanpassade. Planering, gestaltning och projektering har 
skett i egen regi med Servicekontoret som ansvarig entreprenör för projektet. 

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

Årets tre teman för renoveringen av kvarterslekplatserna var svenska lantraser där parkenheten fått stöd 
och hjälp från Borås Djurpark AB med information och korrekturläsning av skyltar. På temat 112 har 
blåljusfordon och brinnande lekställningar varit uppskattade lekelement där NOA-enheten har levererat 
lekinslag som tillverkats i egen regi. På kvarterslekplatserna med 2021 års tredje tema bageri har besökarna 
kunnat hämta mjöl i kvarnen och leverera bakverk över disk i en liten kiosk. 
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Följande kvarterslekplatser har renoverats 2021 

Lekplats Ort Tema 

Kröklingsvägen Sparsör Lantraser 

Hagkällevägen Viskafors Lantraser 

Talgoxevägen Dalsjöfors Lantraser 

Kaprifolvägen Fristad 112 

Skogstomteparken Villastaden 112 

Stugvägen Sandared Bageri 

Svenljungaparken Trandared Bageri 
 

8.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2021 

Utgift 
2021 Avvik. Omdisp Prognos Status 

VÄGHÅLLNING        

Attraktiv Stad  12 460 3 462 8 998 8 998  2 

Diverse mindre gatu- 
och broarbeten  10 107 4 141 5 966 5 966  2 

Gång- och cykelvägar  13 234 9 848 3 386 3 386  2 

Kollektivtrafik  8 632 2 147 6 485 6 669  2 

varav 
byggbonusanslag   184 -184    

Upprustning 
centrummiljöer  5 904 0 5 904 5 904  1 

Ny Nybro 44 000 29 773 592 29 181 29 181 44 000 1 

Promenadstråk utmed 
Viskan  4 926 4 945 -19 0  3 

DRIFT) Bullersanering  0 0 0 4 538  2 

        

PARKVERKSAMHET        

Kronängsparken 18 000 12 564 614 11 950 11 950 18 000 2 

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

Summa 68 000 100 600 25 749 74 851 79 592 68 000  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

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

 
Attraktiv stad 

Under 2021 påbörjades ombyggnation av Västerbrogatan vid fastigheten Eko 10. Arbetena skulle enligt 
tidplan färdigställas under året men blev försenat på grund av problem med stenleveranser i form av 
granithällar till gångytorna. Platsen kommer att färdigställas under våren 2022. Enligt den plan som Tek-
niska förvaltningen har tagit fram för julbelysning i centrum köptes ny julbelysning in för 695 tkr. 

Jubileumsskulpturen vid Resecentrum som finansierade genom en privat donation till Borås Stad invigdes 
under året. Iordningsställande av platsen runt jubileumsskulpturen finansierades med 256 tkr för anlägg-
ande av markvärme och gatumöbler. 

Av tillgängliga medel på 12 460 tkr har 3 462 tkr förbrukats till beskrivna projekt. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Inom ramen för anslagna medel har under året trafiksäkerhetsåtgärder, ombyggnad av kollektivtrafik-
hållplatser och gångbanor utförts. Ny vägvisning har utförts för området Akademiplatsen/Simonsland. 
Även vägvisning för gående har blivit utfört under 2021. Den planerade ombyggnationen av korsningen 
Fjällgatan/Alingsåsvägen till cirkulationsplats har blivit försenad till följd av att erforderligt genom-
förandeavtal ej blivit klart med Trafikverket. Arbetena med cirkulationsplatsen kommer att utföras under 
2022. Tillgängliga medel på 10 107 tkr har därför inte kunnat nyttjas mer än till en omfattning av 
4 141 tkr. 

Statsbidrag för denna projektgrupp har erhållits med 218 tkr. 

Gång- och cykelvägar (GC) 

Cykelbanor har under året byggts ut längs Uppegårdsgatan i Dalsjöfors, Dalsåkersgatan och Kransvägen. 
Den planerade utbyggnaden av cykelbanan utmed Skjutbanegatan mellan Gässlösavägen och Kronängs 
IP har blivit försenad på grund av marklösenavtal ej blivit klara i tid för att byggnation kunde påbörjas. 
Anläggande av cykelparkeringen under Centralbron vid Resecentrum blev klar i januari 2022 och kost-
naderna har inte fakturerats mer än till en mindre del. Sistnämnda objekt beräknas kosta cirka 6 000 tkr 
och kommer att belasta 2022 års budget. Av anslagna medel för GC-vägar på 13 234 tkr upparbetades 
9 848 tkr. 
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Kollektivtrafik 

Framkomlighet för kollektivtrafiken har varit ledstjärna för ombyggnadsarbetena längs Göteborgsvägen. 
Ombyggnad av etapp 2 från Tullamotet till Centralbron utfördes under 2021. Utbyggnad av busshåll-
platser utfördes varav utflyttning av hållplatserna från Knallelandsområdet till Skaraborgsvägen påbörja-
des under året. Projektering för ombyggnation av Södra torget utfördes under 2021 för utbyggnad under 
2022. Statsbidrag erhölls för Göteborgsvägen etapp 2 till ett belopp av 8 478 tkr. För Skaraborgsvägen 
har statsbidrag beviljats med 50 % av kostnaden och kommer att betalas ut efter färdigställande av håll-
platserna 2022. Nettokostnaden för åtgärderna blev 2 147 tkr. Tillgängliga medel i budget utgjorde 8 632 
varför 6 485 tkr kan nyttjas till 2022 års projekt. 

Inom anslagna medel för byggbonus finns för Södra torget totalt 3 000 tkr tillgängliga, hittills har 184 tkr 
nyttjats under 2021 för projekteringsåtgärder. 

Statsbidrag för denna projektgrupp har erhållits med 8 478 tkr. 

Ny Nybro 

Projektering inför utbytet av Nybron har gått vidare med kompletterande utredningar till tidigare 
framtagna miljökonsekvensbeskrivning och geotekniska utredningar efter yttranden från remissinstans-
erna inför huvudförhandlingen 7 december då Vänersborgs tingsrätt var på plats i Borås. 13 januari 2022 
kom så den efterlängtade domen från tingsrätten som gav Borås Stad tillstånd att genomföra projektet 
enligt ansökan. Av tillgängliga medel under 2021 på 29 773 tkr har 592 tkr nyttjats. 

Promenadstråk längs Viskan 

Under 2021 har Viskanpromenaden till sin helhet färdigställts. Sista etappen mellan kvarteret Kamelian 
vid Druveforsvägen till Söderbro blev klar under senare delen av 2021. Av tillgängliga medel under 2021 
på 4 926 tkr har 4 945 tkr förbrukats varav 888 tkr överflyttas till Viskanstråket inom projektet vid kvar-
teret Eko 10. 

Bullersaneringsplan (Driftinvestering) 

Kommuner med mer än 100 000 invånare ske enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller kart-
lägga omgivningsbuller vart femte år. Tekniska förvaltningen har med hjälp av konsult utfört denna kart-
läggning som resulterat i uppdaterade bullerspridningskartor och information om antal bullerutsatta in-
vånare i kommunen inom specifika intervaller. Uppdraget som ursprungligen skulle genomföras av Miljö-
förvaltningen togs för denna kartläggning tillfälligt över av Tekniska förvaltningen som tilldelades bygg-
bonusanslag för genomförandet. Arbetet har under ledning av Stadsledningskansliet fortsatt för fram-
tagande av en åtgärdsplan med hjälp av konsultinsats. Kostnaden för åtgärdsplanen fördelas mellan be-
rörda förvaltningar. 

Av tillgängliga medel på 225 tkr inom byggbonusanslaget har 130 tkr upparbetats. 

Kronängsparken 

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

Under 2021 har parkens tre etapper projekterats med stöd från konsulterande landskapsarkitekt. Bygg-
start för parken försköts ifrån hösten 2021 till vårvinter 2022 på grund av problematik kring gällande 
detaljplans utformning och Förskoleförvaltningens verksamhet i anslutning till parken, samt ställtid för 
att omprioritera etappordningen. I mars 2022 planeras byggstart för etapp 1 och 2 tillsammans med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Norrbyhusets renovering där även utemiljön ingår som angränsar till Kronängsparken startade under 
hösten 2021 och en tillbyggnad revs för att ge plats till Kronängsparkens nya utformning. 
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Målet för 2022 är att färdigställa etapp 1 och 2 för att därefter fokusera på den tredje etappen och hitta 
en varaktig lösning som samtliga inblandade intressenter är tillfreds med, och som förblir hållbar över 
tid. 

Av tillgängliga medel under 2021 på 12 564 tkr har 614 tkr nyttjats. Statsbidrag för detta projekt har er-
hållits från Boverket med 125 tkr. 

Fristads nya Stationspark 

Under vårvintern 2020 genomfördes röjningsarbeten i området för den tilltänkta parken. Trafikverkets 
planer för att uppföra en tunnel för gång- och cykeltrafik har skjutits på framtiden vilket inneburit att 
projektet med att utveckla den nya stationsparken sydväst om spårområdet står still. Under 2021 har 
Trafikverket skiftat fokus och planerar för att göra åtgärder inom befintlig viadukt under järnvägen längs 
med vägen mot Vårgårda. Förutsatt att Trafikverket bekräftar att det är den sista föreslagna dragningen 
som gäller kommer under 2022 projektering att starta. 

Att uppföra en parkanläggning innan en lösning för gång- och cykeltrafik är beslutad är inte en väg framåt 
på grund av att grundläggningen för lösningen samt anslutande gångytor och trappor påverkar stora delar 
av parkens entréer och i förlängningen dess funktion. 

Av tillgängliga medel under 2021 på 3 000 tkr har därför 0 tkr nyttjats. 
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Årsredovisning 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner upprättad årsredovisning för 2021 och 

översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Nämnden har under året arbetat med fyra uppdrag från Kommunfullmäktige 

varav tre anses vara genomförda.  

Nämndens verksamhet är indelad i två ramar; ”Väghållning, skog, parker m.m.” 

samt ”Persontransport”. Totalt överskott gentemot budget år 2021 för hela 

nämnden uppgår till 2 165 tkr.  

Resultat 2021 för ramen ”Väghållning, skog, parker m.m.” uppgår till +2 185 

tkr. Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +29 188 tkr.  

Väghållningsbudgeten överskreds med 2 304 tkr, vilket kan hänföras till stora 

underskott för vinterväghållning och trafikbelysning. Det samlade resultatet för 

intäkterna av parkeringsverksamheten blev 974 tkr bättre än budget, där 

parkeringsintäkterna blev 1 488 tkr lägre än budget men kompenserades av 

högre intäkter än budgeterat för felparkeringsavgifter. Återställda schakter efter 

fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 

verksamhet på drygt 2 300 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning 

av gator samt kommande års beläggningsprogram. 

Skogsdriftens resultat hamnar på +881 tkr jämfört med budget. 

Virkesmarknaden har präglats av oro där massaveds- och biobränsle-

sortimenten sett en tydligt sjunkande trend samtidigt som timmerpriserna 

återhämtat sig och har nått en förhållande god nivå under slutet av året. 

Avverkningsvolymerna landade något lägre än budgeterat och fortsatt fokus har 

varit på skogsvårdande och skogsskyddande avverkningar. NOA-verksamheten 

visar ett litet överskott på 165 tkr på grund av föräldraledighet och 

sjukfrånvaro. Parkenheten visar ett litet underskott på 55 tkr mot budget. Park- 

och skogsavdelningen totalt levererar ett överskott på 410 tkr gentemot budget. 

För ramen ”Persontransport” uppgår resultat 2021 till -19 tkr jämfört med 

budget. Avdelningens nettokostnader uppgick år 2021 till 77 169 tkr, en ökning 

med 2 534 tkr från föregående år.  
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Personalkostnaderna har minskat något under 2021 med 1 875 tkr jämfört med 

budget bland annat beroende på samma bemanning inom särskoleskjuts då 

antalet särskoleelever inte ökat såsom indikationerna tydde på.  

Färdtjänstresandet har fortsatt minskat kraftigt under året, jämfört med ett 

normalt år och många har undvikit resor på grund av covid-19. Fordonen har 

använts till andra transporttjänster för Borås Stad; körningar för 616 matkassar 

till personer i riskgrupp under våren, samt 5 085 egentester för anställda inom 

kommunen. Dessutom har färdtjänstresenärerna körts en och en för att kunna 

hålla avstånd i fordonen under en stor del av året. Därmed har kostnaderna för 

färdtjänsttrafik inte minskat i samma omfattning som antalet resor.  

Bilpoolen visar ett underskott på 1 194 tkr. Covid-19 har inneburit en mycket 

stor minskning i bokningarna då många tjänsteresor, hembesök med mera har 

ställts in och intäkterna har då minskat kraftigt.  

För investeringar har nämnden förfogat över en investeringsbudget på 127 100 

tkr varav 55 298 tkr har förbrukats. Omdisponering av 79 638 tkr till år 2022 

kommer begäras.   

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021                                

Samverkan 

Information lämnad på FSG 2022-02-16. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 
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