
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2023-01-11 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 16 januari 2023 

kl. 14:00 

 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess). Sammanträdet kommer att 

sändas via Boras.se. 

 

 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2023-01-11 
 Sida 

2(5) 

 

 

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

  



Borås Stad 
Datum 

2023-01-11 
 Sida 

3(5) 

 

 

Ärende 

1.  Val av justerare 

 

2.  Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00900 1.1.2.25 Programområde 1 

 

3.  Delegationsbeslut 

Dnr 2022-00901 1.1.2.25 Programområde 1 

 

4. Kc1 Regler för riksfärdtjänst 

Dnr 2022-00273 1.2.2.2 Programområde 4 

 

5. Kc2 Instruktioner till valda ombud inför 2023 års bolagsstämmor. 

Dnr 2022-00860 1.1.1.25 Programområde 1 

 

6. Kc3 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten 

Dnr 2022-00534 1.1.1.3 Programområde 1 

 

7. Kc4 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB  

Dnr 2022-00538 1.1.1.3 Programområde 1 

 

8. Kc5 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 

Dnr 2022-00257 1.3.1.4 Programområde 1 

 

9. Kc6 Nämndbudget 2023 Kommunfullmäktige 

Dnr 2022-00852 1.2.4.1 Programområde 1 

 

10. Kc7 Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för 

kompletterande barnomsorg 

Dnr 2022-00272 1.2.2.2 Programområde 3 

 

11. Kc8 Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 

Dnr 2022-00887 2.6.1.0 Programområde 3 

 

12. Kc9 Förlängning av styrdokument 2023 

Dnr 2022-00917 1.2.2.0 Programområde 1 

 

13. KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut år 2022 

Dnr 2022-00190 3.7.2.25 Programområde 2 

 

14. M1 Försäljning av fastigheten Vattnet 1, Elementgatan, Viared Norra 

Dnr 2022-00944 3.1.2.2 Programområde 4 

 



Borås Stad 
Datum 

2023-01-11 
 Sida 

4(5) 

 

 

15. M2 Försäljning av del av Pantängen 12 på Getängen 

Dnr 2022-00942 3.1.2.2 Programområde 4 

 

16. E1 Svar på remiss: Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på 

arbetsplatsen 

Dnr 2022-00908 1.1.2.1 Programområde 1 

 

17. E2 Delårsrapport januari-augusti 2022 för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Dnr 2022-00848 1.2.4.1 Programområde 1 

 

18. E3 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Dnr 2022-00033 2.4.2.3 Programområde 1 

 

19. E4 Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Dnr 2022-00321 2.6.1.1 Programområde 3 

 

20. E5 Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16 

Dnr 2022-00889 2.6.1.2 Programområde 3 

 

21. E6 Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola 

Dnr 2020-00104 2.6.1.1 Programområde 3 

 

22. E7 Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem 

och annan pedagogisk verksamhet 2023 

Dnr 2022-00851 2.4.3.1 Programområde 3 

 

23. E8 Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och 

utökning av befintligt tillstånd 

Dnr 2022-00870 1.1.2.25 Programområde 3 

 

24. E9 Anslagsframställan Björkbo LSS  

Dnr 2022-00124 2.6.1.1 Programområde 3 

 

25. E10 Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 

verksamhet enligt LOV 2023 

Dnr 2022-00895 1.1.2.25 Programområde 2 

 

26. E11 Åtgärdsalternativ för slamlagunen på Gässlösa 

Dnr 2022-00948 1.1.2.1 Programområde 1 

 

27. E12 Intern kontrollplan 2023 för de kommunala bolagen 

Dnr 2022-00794 1.2.3.2 Programområde 1 

 



Borås Stad 
Datum 

2023-01-11 
 Sida 

5(5) 

 

 

28. E13 Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB 

Dnr 2022-00914 1.2.4.0 Programområde 1 

 

29. E14 Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

Dnr 2021-00485 2.6.1.1 Programområde 3 

 

30. E15 Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2023 

Dnr 2022-00934 3.7.2.0 Programområde 2 

 

31. E16 Preliminära koncernbidrag år 2022 inom koncernen Borås 

Stadshus AB 

Dnr 2022-00913 1.2.2.3 Programområde 1 

 

32. SP1 Förslag till inriktningsbeslut för detaljplanearbetet för del av 

Osdal 2:1, verksamhetsområde Ellipsen. 

Dnr 2019-00464 3.1.1.2 Programområde 4 

 

33. SP2 Miljörapport 2022 Borås Stad Tertial 2 

Dnr 2022-00658 3.2.1.0 Programområde 2 

 

34. CKS1 Svar på initiativärende: Ta fram en lägesbild om människohandel 

och sexköp 

Dnr 2021-00893 1.1.6.25 Programområde 2 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

 
 

 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-04 
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Påskrift av ärenden 

   

 

Ärende Andreas 

Exner (SD) 

Anmälningsärenden ok, tillstyrker 

Delegationsbeslut ok, tillstyrker 

Kc1 Regler för riksfärdtjänst ok, tillstyrker 

Kc2 Instruktioner till valda ombud inför 2023 års 

bolagsstämmor. 

ok, tillstyrker 

Kc3 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och 

föreningsmöten 

ok, tillstyrker 

Kc4 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås 

Stadshus AB 

ok, tillstyrker 

Kc5 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 2022 ok, tillstyrker 

Kc6 Nämndbudget 2023 Kommunfullmäktige ok, tillstyrker 

Kc7 Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk 

för kompletterande barnomsorg 

ok, tillstyrker 

Kc8 Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 ok, tillstyrker 

Kc9 Förlängning av styrdokument 2023 ok, tillstyrker 

KU1 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande 

biståndsbeslut år 2022 

ok, tillstyrker 

M1 Försäljning av fastigheten Vattnet 1, Elementgatan, Viared 

Norra 

ok, tillstyrker 



Borås Stad 
Datum 

2023-01-04 
  

  
Sida 

2(2) 

 

 

E1 Svar på remiss: Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på 

arbetsplatsen 

ok, tillstyrker 

E2 Delårsrapport januari-augusti 2022 för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

ok, tillstyrker 

E3 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp ok, tillstyrker 

E4 Anslagsframställan för Äventyrets förskola ok 

E5 Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16 ok, tillstyrker 

E6 Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola Ärende ok, 

alternativt 

förslag 

E7 Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2023 

ok, tillstyrker 

E8 Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola 

och utökning av befintligt tillstånd 

ok 

E9 Anslagsframställan Björkbo LSS ok 

E10 Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 

verksamhet enligt LOV 2023 

ok 

E12 Intern kontrollplan 2023 för de kommunala bolagen ok, tillstyrker 

E13 Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB ok, tillstyrker 

E15 Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2023 

ok 

Sp1 Förslag till inriktningsbeslut för detaljplanearbetet för del av 

Osdal 2:1, verksamhetsområde Ellipsen. 

ok 

Sp2 Miljörapport 2022 Borås Stad Tertial 2 ok, tillstyrker 

CKS1 Svar på initiativärende: Ta fram en lägesbild om 

människohandel och sexköp 

ok, tillstyrker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Regler för riksfärdtjänst 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Föreslagna ändringar för regler för riksfärdtjänst antas. 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00273 1.2.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-12-22 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00273 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler för riksfärdtjänst 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Föreslagna ändringar för regler för riksfärdtjänst antas. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen har sett över delar av författningssamlingen i syfte att göra 

redaktionella ändringar, ta bort dokument som inte gäller och hämta in 

yttranden från nämnderna när det behövs göras en större översyn eller någon 

ändring i sak. 

Tekniska nämnden har sett över reglerna för riksfärdtjänst och därvid föreslagit 

en ändring för att få rätt benämning på ansvarig nämnd. Det föreslås att 

Gatunämnden ändras till Tekniska nämnden genomgående i reglerna. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta de föreslagna 

ändringarna i regler för riksfärdtjänst.  

Beslutsunderlag 

1. Regler för riksfärdtjänst 

2. Tekniska nämndens yttrande 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Författningssamlingen/ Lisette Elander 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



Regler för riksfärdtjänst 467:1 

Regler för riksfärdtjänst 

Antagna av Kommunfullmäktige 1998 02-19, ändrade 2006-01-19 

 

Gäller fr o m 2006-03-01 

 
 

§ 1 Rätt till riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till detta. 

 

Tillstånd till riksfärdtjänst skall meddelas den som är folkbokförd i Borås Stad och som på grund av ett 

stort funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Funktionshindret ska vara bestående i minst 

6 månader. 

 
 

§ 2 Prövning av rätt till riksfärdtjänst 
Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse eller förändring av sådant tillstånd prövas av Gatu- 

nämnden Tekniska nämnden (rätt nämnd) utifrån lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, förordningen 

(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst och kommunens egna regler och 

tillämpningsföreskrifter. 

 
 

§ 3 Riksfärdtjänstens omfattning 
Tillstånd kan beviljas för resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare eller ett för 

ändamålet särskilt anpassat fordon, t ex taxi eller specialfordon. 

 

Av tillståndet ska omfattning och färdsätt framgå. Krävs ledsagare för resans genomförande, ska tillståndet 

omfatta även ledsagare. 

 
 

§ 4 Riksfärdtjänstens utförande 
När resenär erhåller beslut om tillstånd till riksfärdtjänst meddelar Gatunämnden Tekniska nämnden (rätt 

nämnd) vilken beställningsrutin som gäller. 

 
 

§ 5 Avgifter för riksfärdtjänstresor 
Föreskrifter om avgifter för riksfärdtjänstresor meddelas av regeringen. 

 
 

§ 6 Tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst 
Gatunämnden Tekniska nämnden (rätt nämnd) skall utfärda erforderliga tillämpningsföreskrifter i 

anslutning till dessa grunder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kommunal författningssamling för Borås 2006 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-18 
 

 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr TEN 2022-001861.2.2.2 

Remiss- Regler för riksfärdtjänst 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår en ändring i regler för riksfärdtjänst. Ordet 
Gatunämnden ändras till Tekniska nämnden i § 2, § 4 och § 6. 

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska nämnden har mottagit en remiss över Borås Stads regler för 
riksfärdtjänst. Förslag på ändringar i reglerna för riksfärdtjänst ska ha inkommit 
till Kommunstyrelsen senaste den 31 maj 2022. Det ska finnas en motivering på 
de ändringar som föreslås. 

Författningssamlingen i Borås Stad har varit föremål för genomgång och 
aktualitetsprövning. Tekniska förvaltningen har tidigare uppgett att dokumentet 
behöver ses över innehållsmässigt.  

Regler för Riksfärdtjänst antogs den 19 februari 1998 och ändrades senast den 
19 januari 2006. Reglerna innehåller beteckningen Gatunämnden vilket är 
felaktigt och behöver därför ändras till Tekniska nämnden. Inga andra 
förändringar föreslås. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 2022-03-15 

2. Regler för riksfärdtjänst, 2022-03-15 

3. Förslag på ändringar, 2022-05-05 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Norberg 
Handläggare 
033 355057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-18 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00186 1.2.2.2 
 

  

 

Remiss- Regler för riksfärdtjänst 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår en ändring i regler för riksfärdtjänst. Ordet 

Gatunämnden ändras till Tekniska nämnden i § 2, § 4 och § 6. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tekniska nämnden har mottagit en remiss över Borås Stads regler för 

riksfärdtjänst. Förslag på ändringar i reglerna för riksfärdtjänst ska ha inkommit 

till Kommunstyrelsen senaste den 31 maj 2022. Det ska finnas en motivering på 

de ändringar som föreslås. 

Författningssamlingen i Borås Stad har varit föremål för genomgång och 

aktualitetsprövning. Tekniska förvaltningen har tidigare uppgett att dokumentet 

behöver ses över innehållsmässigt.  

Regler för Riksfärdtjänst antogs den 19 februari 1998 och ändrades senast den 

19 januari 2006. Reglerna innehåller beteckningen Gatunämnden vilket är 

felaktigt och behöver därför ändras till Tekniska nämnden. Inga andra 

förändringar föreslås. 

Tekniska nämnden föreslår en ändring i regler för riksfärdtjänst. Ordet 

Gatunämnden ändras till Tekniska nämnden i § 2, § 4 och § 6. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 2022-03-15 

2. Regler för riksfärdtjänst, 2022-03-15 

3. Förslag på ändringar, 2022-05-05 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se


Borås Stad 
  Sida 
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Regler för riksfärdtjänst 467:1 

   
 

Regler för riksfärdtjänst 
Antagna av Kommunfullmäktige 1998-02-19, ändrade 2006-01-19 

Gäller fr o m 2006-03-01 

§ 1 Rätt till riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till detta. 

Tillstånd till riksfärdtjänst skall meddelas den som är folkbokförd i Borås Stad och som på grund av ett 
stort funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Funktionshindret ska vara bestående i minst 
6 månader. 

§ 2 Prövning av rätt till riksfärdtjänst
Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse eller förändring av sådant tillstånd prövas av 
Gatunämnden Tekniska nämnden utifrån lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, förordningen (1993:1148) 
om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst och kommunens egna regler och tillämpningsföreskrifter. 

§ 3 Riksfärdtjänstens omfattning
Tillstånd kan beviljas för resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare eller ett för 
ändamålet särskilt anpassat fordon, t ex taxi eller specialfordon. 

Av tillståndet ska omfattning och färdsätt framgå. Krävs ledsagare för resans genomförande, ska tillståndet 
omfatta även ledsagare. 

§ 4 Riksfärdtjänstens utförande
När resenär erhåller beslut om tillstånd till riksfärdtjänst meddelar Gatunämnden Tekniska nämnden      
vilken beställningsrutin som gäller. 

§ 5 Avgifter för riksfärdtjänstresor
Föreskrifter om avgifter för riksfärdtjänstresor meddelas av regeringen. 

§ 6 Tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst
Gatunämnden Tekniska nämnden skall utfärda erforderliga tillämpningsföreskrifter i anslutning till 
dessa grunder. 

Kommunal författningssamling för Borås 2006 

HB403
Överstruket

HB403
Överstruket

HB403
Överstruket



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Instruktioner till valda ombud inför 2023 års 

bolagsstämmor. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2023 års bolagsstämmor. 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00860 1.1.1.25 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby 
 

Datum 

2022-12-06 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
033-357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00860 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Instruktioner till valda ombud inför 2023 års 

bolagsstämmor. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2023 års bolagsstämmor. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Borås Stadshus AB beslutade vid sammanträde den 2022-11-28 att till ombud 

för Borås Stadshus AB vid bolagsstämmor med dotterbolagen i koncernen samt 

övriga Borås Stads ägda bolag för bolagsstämmor som hålls under 2023, att utse 

Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av angivna styrelseledamöter 

och ersättare som han utser. 

Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträde i januari månad 2023 att utse 

ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor i Borås Stadshus 

AB för tiden intill 2023 års utgång.  

Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 

om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 

enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 

Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 

Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 

samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 

fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.    

Ärendet i sin helhet 

Borås Stadshus AB beslutade vid sammanträde den 2022-11-28 och 

Kommunstyrelsen beslutar vid sammanträde i januari månad 2023 att utse 

ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 

2023 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 

delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 
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Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags års-

stämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 

bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 

och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 

Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 

val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 

Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 

samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 

Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 

fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 

tiden intill 2023 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 

bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 

lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 

enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 

kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 

Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 

och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 

beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 

de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2023, rösta i enlighet 

med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören för 2022 års förvaltning. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ulf Olsson, Ulf.Olsson@boras.se 

2. Pelle Höög, Pelle.Hoog@boras.se 

3. Bolagsgruppen, bolagsgruppen@boras.se 

4. Evelina Pirs evelina.pirs@boras.se 

5. Magnus Widén magnus.widen@boras.se 

6. Susanne Bladh susanne.bladh@boras.se 

7. Svante Stomberg Svante.Stomberg@boras.se 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 

mailto:bolagsgruppen@boras.se
mailto:evelina.pirs@boras.se
mailto:susanne.bladh@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och 

föreningsmöten 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden 

intill 2023 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka  

kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens 

ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den 

av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser. 

 

Kerstin Hermansson 

Annette Carlson 

Ylva Lengberg 

Per Carlsson 

Anna Svalander 

Stefan Lindborg 

Linnea Johansson Kläth 

Marie Jöreteg 

Niklas Arvidsson 

Helena Ishizaki 

Andreas Exner 

Kristian Silbvers 

Therése Björklund 

Andreas Ekström 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Johan Wikander 

Håkan Eriksson 

Anne Rapinoja 

Maria Hyllstam 

Hasse Ikävalko 

Elvira Löwenadler 

Björn-Ola Kronander 

Emanuel Mäkinen 

Björn Qvarnström 

Martin Sörbom 

 

 

Datum 

2022-12-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

Kc3 



 

 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00534 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-11-23 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00534 1.1.1.3 

  

 

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och 

föreningsmöten 

Kommunstyrelsens beslut 

Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden 

intill 2023 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka  

kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens 

ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den 

av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser. 

Kerstin Hermansson 

Annette Carlson 

Ylva Lengberg 

Per Carlsson 

Anna Svalander 

Stefan Lindborg 

Linnea Johansson Kläth 

Marie Jöreteg 

Niklas Arvidsson 

Helena Ishizaki 

Andreas Exner 

Kristian Silbvers 

Therése Björklund 

Andreas Ekström 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Johan Wikander 

Håkan Eriksson 

Anne Rapinoja 

Maria Hyllstam 

Hasse Ikävalko 

Elvira Löwenadler 

Björn-Ola Kronander 

Emanuel Mäkinen 

Björn Qvarnström 

Martin Sörbom

 

Beslutet expedieras till 

1. Camilla Christensen, camilla.christensen@boras.se 

  

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

mailto:camilla.christensen@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås 

Stadshus AB  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den 

kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på 

bolagsstämma för verksamhetsåret 2023 för Borås Stadshus AB. 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00538 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-11-23 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00538 1.1.1.3 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås 

Stadshus AB  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den 

kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på 

bolagsstämma för verksamhetsåret 2023 för Borås Stadshus AB.            

Beslutet expedieras till 

1. Per-Olof Höög, pelle.hoog@boras.se 

2. Camilla Christensen, camilla.christensen@boras.se 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

mailto:pelle.hoog@boras.se
mailto:camilla.christensen@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Under rubriken Kontantkassor läggs följande punkt till: 

B:4 Rätt att ingå och underteckna avtal som avser betalningsförmedling, delegat 

finanschef 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00257 1.3.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-12-21 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00257 1.3.1.4 

  

 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Under rubriken Kontantkassor läggs följande punkt till: 

B:4 Rätt att ingå och underteckna avtal som avser betalningsförmedling, delegat 

finanschef 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Avtal som avser betalningsmedel kan vara swishkonton, behörigheter till 

bankkonton och liknande handlingar. Idag är det Kommunstyrelsens 

ordförande som skriver på denna typ av avtal. För att underlätta 

administrationen och hanteringen av dessa avtal så föreslås denna delegation gå 

till finanschefen. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet, Kristina Sköld 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens 
DELEGATIONER 

Fastställd av Kommunstyrelsen att gälla from 2017-07-01, reviderad 2020-01-20, 2020-05-
11, 2020-06-15, 2022-05-09
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Förkortningar 

Kommunstyrelsens delegationer 

Borås Stad organisation 

Stadsledningskansliet organisation 

 

 
A. Juridiska och allmänna ärenden 

 
B. Ekonomi 

 
C. Mark- och exploatering 

 
D. Strategisk samhällsplanering 

 
E. Personal- och förhandling 

 
F. Inköp, upphandling och koncerninköp 

 
G. Informationssystem och Informationsteknologi  
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FÖRKORTNINGAR 
 

AB Allmänna bestämmelser 

AKAP-KL Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension, pensionsavtal för arbetstagare hos 

kommunal arbetsgivare födda 1986 och senare 

ATL Arbetstidslagen 

Bb Ett basbelopp är ett fastställt belopp som ändras årligen. Beloppen finns bland 

annat för att man ska kunna göra beräkningar för olika förmåner och avgifter. 

Basbelopp (prisbasbelopp för år 2022 är 48300 kronor)  

KAP-KL Kollektiv Avtalad Pension – pensionsavtal för arbetstagare hos kommunal 

arbetsgivare födda 1985 och tidigare 

KOM-KL Omställningsavtal 

LAS Lagen om anställningsskydd 

KS Kommunstyrelsen 

KSO Kommunstyrelsens ordförande 

PO1 Programområde 1, Finans-och sysselsättningsfrågor, internationella frågor, 

näringslivsfrågor, information och marknadsföring, turism och evenemang. 

Personal- och organisationsfrågor samt rätts-och säkerhetsfrågor. Samordning 

av de kommunala bolagen. Allmänt översiktliga frågor som ej ankommer på 

övriga programområden. 

PO2 Programområde 2, Vård-och äldrefrågor. Social omsorg och arbetslivsfrågor. 

Integration och funktionshinderomsorg. Regional samordning.  

PO3 Programområde 3, Utbildning och barnomsorg. Kultur 
Tröskelvärde Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de 

nationella reglerna eller de direktivstyrda reglerna. Beräkning av tröskelvärde sker 

enligt Konkurrensverkets beskrivning. Tröskelvärde fastställs för samtliga länder 

inom EU. Tröskelvärdena revideras vartannat år av EU kommissionen. 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONER 
 

Kommunstyrelsens ansvarsområde 
 

Kommunstyrelsens ansvarsområde framgår av Kommunstyrelsens reglemente varav framgår att 

ansvarsområdet utgörs av dels Kommunstyrelsens egen verksamhet dels Kommunstyrelsen som 

kommunens personalorgan. 

 

Syfte med delegation 
 

Syftet med delegering är dels att avlasta nämnden, dels att möjliggöra en effektivare kommunal 

förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare samt att man på 

detta sätt ger nämnden mer utrymme till övergripande frågor. 

 

Allmänt om delegation av beslutanderätt 
 

Delegering enligt kommunallagens (KL)bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över 

till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende 

eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på delegation tas det på nämndens vägnar. 

 
Beslutet ska undertecknas av delegaten och vid behov diarieföras. Ett beslut fattat av delegaten 

ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 

 
Nämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten, helt eller i visst fall. Nämnden kan dock 

inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation. Alla beslut som fattas 

med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten till nämnden gäller 

också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt. Nämnden bestämmer själv när 

och hur denna anmälningsskyldighet ska fullgöras. 

 
I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer av beslut. Det framgår 

också att beslutanderätten i många fall kan delegeras till nämnd, utskott, förtroendevald eller till 

anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslutanderätt till nämnderna genom nämndernas 

reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller 

anställd genom en delegationsordning. Såväl fullmäktige som nämnder kan också delegera 

beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 

 

Delegater 
 

En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till 

 
• Ett utskott (avdelning) av nämnden t.ex. arbetsutskott. Kommunstyrelsen har t.ex. 

valt att delegera vissa frågor till kommunens Förhandlingsdelegation. 

• En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 
• En anställd hos kommunen. Delegaten (den anställde) behöver inte nödvändigtvis 

vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten. 

 
När en nämnd delegerar beslutanderätt ger nämnden någon annan (delegaten) rätt att fatta beslut 

i nämndens ställe. Delegatens beslut ses som nämndens beslut och kan överklagas genom 

laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Nämnden får inte ändra delegatens beslut i efterhand 



5  

men kan återkalla delegeringsuppdraget. Nämnden kan även förekomma ett beslut i ett enskilt 

ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

 
Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras men är 

begränsad av kommunallagen som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras. 

 

Delegationsförbud 
 

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 

 
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, dvs 

frågor som innebär övergripande ansvar för verksamheten 

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige 
- Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats, 

- Yttranden med anledning av att beslut som tagits av nämnden i dess helhet över- 

klagats, 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt, 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl. a inom 

socialområdet. 

 

Beslut eller ren verkställighet 
 

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Beslut kan enligt 

kommunallagen bara fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse/nämnder, partsammansatta 

organ eller av delegat med stöd av delegation. Vid beslut finns tolkningsutrymme och möjlighet 

för beslutsfattaren att välja olika alternativ. Beslut kan alltid överklagas. De befogenheter och 

därtill hörande verkställighetsbeslut som en tjänsteman har inom ramen för sina löpande 

arbetsuppgifter omfattas inte av någon delegation i delegationsordningen. Dessa befogenheter 

och beslut utgör ren verkställighet. 

 
Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men kännetecknande 

för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat av att det finns utrymme för alternativa 

lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga överväganden och bedömningar. Vid 

ren verkställighet finns inte något större utrymme för självständiga bedömningar och 

beslutsalternativ. Det kan exempelvis röra sig om avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller 

tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. Beslut av rent förberedande eller 

verkställande art får inte överklagas. 

 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Det finns flera syften med 

anmälningsskyldigheten. Genom anmälan får nämnden information om och kan följa hur 

uppdraget att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Förutom behovet av information och kontroll, 

har anmälan betydelse för beslutets lagakraftvinnande. Tiden för att överklaga ett 

delegeringsbeslut räknas från det datum när det tillkännages på stadens anslagstavla att protokoll 

över beslutet har justerats. Ett överklagande ska ha kommit in inom tre veckor från detta datum. 

Undantag är de beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Vilka dessa beslut är och 

hur de överklagas framgår av speciallagstiftning, t ex socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och 

lagen om offentlig upphandling. 
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Delegationsbeslut innebär att fatta beslut på Kommunstyrelsens vägnar. Därför ska besluten 

anmälas vid Kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Anteckning av anmälan görs i 

Kommunstyrelsens protokoll. 

 

Kommunstyrelsens delegering av beslutanderätt 
 

Kommunstyrelsen delegerar sin beslutanderätt och uppdrar åt utskott, ledamot eller anställd att, 

under de förutsättningar som anges i denna delegationsordning, besluta på kommunstyrelsens 

vägnar i de ärenden som anges i följande förteckning. 

 
Brådskande ärende – ordförandebeslut 

 
En nämnd kan uppdra åt ordförande, eller en annan ledamot som nämnden utser, att fatta beslut 

på nämndens vägnar i sådana ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. Beslut som fattas med stöd av denna delegering ska anmälas vid nämndens nästa 

sammanträde. 

 
Anvisningar 

 
I anvisningskolumnen kan anvisningar finnas om beslutsrättens omfattning och begränsning, 

lagrum, vägledning, information om policys, riktlinjer och regler. Delegationsrätten får endast 

utnyttjas inom ramen för beviljade anslag. 
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BORÅS STAD ORGANISATION 
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STADSLEDNINGSKANSLIET ORGANISATION 
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 Ärende Delegat Anvisningar, 

lagrum, riktlinjer, 

regler 
A Juridiska och allmänna 

ärenden 

  

A:1 Ärenden så brådskande att 

kommunstyrelsens beslut inte kan 

avvaktas 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Kommunallagen  

A:2 Beslut att avvisa för sent 

inkommet överklagande 

Stadsdirektör och 

Stadsjurist var för 

sig 

Förvaltningslagen 

A:3 Beslut att inte lämna ut handling, 

lämna ut handling med förbehåll. 

Stadsdirektör, 

avdelningschef, 

stadsjurist, 

kommun-

sekreterare och 

stadsarkivarie var 

för sig rörande 

handlingar inom 

respektive 

verksamhetsområde. 

 

A:4 Beslut i ärenden om spellagen Stadsjurist, 
Kommunsekreterare 

 

A:5 Yttrande enligt 

kameraövervakningslagen 

Avd.chef CKS  

A:6 Tillstånd att använda Borås Stads 

vapen samt Dalsjöfors, Fristads och 

Viskafors gamla kommunvapen. 

Kommun-

sekreterare 

 

A:7 Beslut om rekommendationer och 

riktlinjer rörande tillämpningen av 

arkivreglerna för Borås Stad 

Stadsarkivarien  

A:8 Beslut om tillsyn av kommunens 

myndigheter och bolag vad gäller 

uppfyllande av arkivlag och Borås 

Stads arkivregler. 

Stadsarkivarien  

A:9 Beslut om ersättning enligt 

skadeståndslagen under 

kommunstyrelsens uppehåll 

KS ordförande Ersättare: För 

ordföranden 

majoritetens 

kommunalråd PO3 och 

majoritetens 

kommunalråd PO2, 

FÖR vice ordföranden 

minoritetens 

kommunalråd PO3 

Föredragande och 

sekreterare: Stadsjurist 
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A:10 Beslut om utbetalning av 

kommunens självrisk i de fall 

kommunens 

försäkringsbolag reglerat 

skadan 

Stadsjurist  

A:11 Beslut om 

tillträdesbegränsning och 

säkerhetsprövning enligt 

säkerhetsskyddslagen. 

Säkerhetsskyddschef 

(motsvaras av 

avdelningschef 

CKS) 

 Ersättare: Säkerhetschef 

A:12 Yttrande rörande 

hemvärnsmän 

Avdelningschef CKS  

A:13 Beslut om uthyrning av 

Kommunfullmäktiges lokaler 

Kommunsekreterare   

A:14 Beslut om kurser och resor 

för förtroendevalda och 

politiska sekreterare 

KS ordförande 
Ersättare för KSO 
vice ordförande 

 

A:15 Rätt att ingå och 

underteckna avtal som inte 

är av principiell betydelse 

eller i övrigt av större vikt 

och som avser den löpande 

verksamheten hos 

Stadsledningskansliet 

Stadsdirektör med 
rätt att vidare-
delegera till 
avdelningscheferna 
samt finanschef. 

 

A:16 Beslut om godkännande av 

yttrande vid remisser av 

mindre vikt för 

Kommunstyrelsens 

verksamhet samt beslut att 

avstå från avlämnande av 

yttrande i dessa fall 

Stadsdirektör Efter samråd med KS 
presidium. 
 
Besluten ska särskilt 
anmälas till 
Kommunstyrelsen. 

B Ekonomi   

 Likviditetsfrågor   

B:1 placering av likvida medel, 

upptagande av lån, konvertering av 

lån, avtal om leasing, samt utfärdande 

av härför erforderliga förbindelser 

enligt fastställda riktlinjer 

Finanschefen Kommunfullmäktiges 

”Riktlinjer för 

finansverksamheten” och 

”Regler för 

finansverksamheten” 
 Kontantkassor   

B:2 Besluta om handkassor i form av 
kontantkassa eller betalkort för högst 5 
000 kronor 

 

Finanschefen  
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B:3 Beslut i ärenden rörande betalkort i 
tjänsten till förtroendevalda och 
tjänstemän 

Finanschefen  

B:4 Rätt att ingå och underteckna avtal 
som avser betalningsförmedling 

Finanschefen  

 Donationsfonder   

B:5 Utdelning ur donationsfonder 

enligt urkundens villkor för de 

stiftelser som Kommunstyrelsen 

förvaltar, upp till ett belopp av en 

miljon kronor per fond 

Finanschefen Kommunfullmäktiges 

”Regler för förvaltning 

av kommunens stiftelser” 

B:6 Placering av donationsmedel gällande 
samtliga av de stiftelser som 
kommunen förvaltar 

Finanschefen ”Regler för förvaltning 

av kommunens stiftelser” 

B:7 Rätt att för samtliga av de stiftelser 
som kommunen förvaltar underteckna 
handlingar såsom årsredovisning, 
deklarationer till Skattemyndigheten  

 

Finanschefen  

 Övrigt   

B:8 Beslut om att godkänna eller förkasta 

förslag till skuldsanering när 

kommunens fordran understiger fyra 

basbelopp 

Finanschefen I enlighet med 

skuldsaneringslagen 

B:9 Avskrivning av fordringar intill ett 

belopp av ett halvt basbelopp i varje 

särskilt ärende 

Finanschefen  

B:10 Utse beslutsattestanter och ersättare 
för dessa 

• För förvaltningens 
verksamhet 

• För nämndens verksamhet  

 

Stadsdirektör 

KS Ordförande 
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C Mark- och fastighetsärenden   

C:1 Ingå och säga upp arrendeavtal,  
nyttjanderättsavtal, servitutsavtal och 
andra markupplåtelseavtal 
 

Avdelningschef  

C:2 Ingå avtal om köpa/sälja/byta hel/del 
av fastighet/mark samt 
fastighetsregleringar till ett belopp ej 
överstigande 2 miljoner kronor. 

Avdelningschef  

C:3 I egenskap av markägare avge 

yttranden över 

fastighetsanknutna frågor 

Avdelningschef  

C:4 Rivning av kommunala byggnader av 

ringa värde med undantag av 

byggnader av kulturhistoriskt intresse 

och rivningar av principiell betydelse 

Avdelningschef  

C:5 Ansöka om lantmäteriförrättning 

samt vara eller utse ombud vid 

lantmäteriförrättningar 

Avdelningschef med 
rätt att vidaredelegera 

 

C:6 Ingå markreservationsavtal där 

detaljplan finns 

Avdelningschef  

C:7 Ingå förlängning av beslutade 

markanvisningsavtal upp till 6 

månader 

Avdelningschef  

C:8 Begära planuppdrag för detaljplaner 

som inte är av strategisk vikt 

Avdelningschef Efter samråd med 
ansvariga kommunalråd 

D Strategisk samhällsplanering   

D:1 Avge remissyttrande i 

detaljplaneärenden som handläggs 

med begränsat förfarande 

Avdelningschef  

D:2 Avge yttrande över täkttillstånd Avdelningschef  

D:3 Avge yttranden till 
Samhällsbyggnadsnämnden på 
planbesked som 

inte är av strategisk vikt 

Avdelningschef  

D:4 Avge yttrande över lokaliserings- och 

lämplighetsprövningar utanför 

detaljplanelagt område 

Avdelningschef  

D:5 Fördelning av medel till lokal 

utveckling i Kommunstyrelsens 

budget 

Delegation av 

förtroendevalda 

utsedd av Kommun- 

styrelsen 

Se PM daterat 2009-03- 

16, Dnr 2009/KS0193 

106 
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E Personal- och förhandling   

 Personal   

 Anställning   

E:1 Anställning och entledigande av 

avdelningschefer 

Stadsdirektör  

E:2 Anställning och entledigande av 

personal under avdelningschef 

Avdelningschef  

E:3 Anställning av personal under 
enhetschef 

Enhetschef  

 Bisyssla   

E:4 Förbjuda bisyssla Avdelningschef   

 Disciplinära åtgärder   
E:5 Tilldela skriftlig varning Avdelningschef  

 Vikariatsförordnanden   

E:6 Vikariat för förvaltningschefer 

inklusive tillförordnanden dock 

längst 6 månader 

Stadsdirektör  

 Vakansprövning   

E:7 Besluta om återbesättning av vakant 
tjänst som förvaltningschef 

KS ordförande Ersättare: KS  
1: vice ordförande 

 Dispenser   

E:8 Beslut om dispens för tillsättande av 

tjänst med lägre sysselsättningsgrad 

än heltid 

Personalchefen Ersättare:  

Förhandlingschef, HR-
strateg, 
Förhandlingsstrateg 
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 Förhandling   

 Allmänt   

E:9 Förhandlingar och därav föranledda 

överenskommelser, vilka ej 

delegerats till annan 

Förhandlings-
delegation 

 

E:10 
 
 
 
 
 
 

E:11 

Upplösande av anställningsavtal- 
överenskommelse inom de ramar som 
finns i allmänna bestämmelser AB om 
uppsägningstid 
1. Upp till sex månader 

 
2. 6-12 månader 

Förvaltningschef vid 
berörd förvaltning 
Förvaltningschef vid 
berörd förvaltning 

 

 

 

 

 

 

I samråd med 

förhandlingschef eller 

förhandlingsstrateg, 

personalchef 
E:12 upp till 6 månadslöner Förvaltningschef 

vid berörd 

förvaltning 

 

E:13 Upplösande av anställningsavtal – 

överenskommelse i övriga fall 

KS ordförande  

E:14 Beslut om talan skall föras i 

arbetsrättsliga mål i domstol eller i 

annat sammanhang. 

Förhandlings-
delegation 

 

E:15 Besluta om stridsåtgärder Förhandlings-
delegation 

 

 Allmänna anställningsvillkor   

E:16 Arbetstider vid lätthelgdagar och 

inarbetning vid klämdagar 

Förhandlingschef I samråd med kommun- 

chef 
E:17 Avvikelseförhandlingar enligt LAS, 

ATL och centrala avtal 

Förhandlingschef 
och förhandlings-
strateg var för sig 

 

E:18 Avvikelse från 8 § ATL om uttag av 

övertid med totalt högst 250 timmar 

under ett kalenderår 

Förvaltningschef 

vid respektive 

förvaltning 

 

E:19 Avvikelse från 10 § ATL om uttag 

av mertid med totalt högst 250 

timmar under ett kalenderår. 

Förvaltningschef 

vid respektive 

förvaltning 

 

E:20 Avgångsförmåner enligt KOM-KL Förhandlingschef  

 Lönebestämmelser   

E:21 Förhandlingar som leder till 

kollektivavtal respektive beslut om 

riktlinjer, kostnadsramar och 

prioritering i förhandlingsärenden 

som delegerats till tjänstemän 

Förhandlings-
delegation 

 

E:22 Antagande av centralt träffade 

kollektivavtal 

Förhandlings-
delegation 

 

E:23 Löne- och anställningsvillkor för 

förvaltningschefer 

Förhandlings-
delegation 

Föredragande: 

Stadsdirektör 
E:24 Andra förmåner/belöningar och Förhandlings-  
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lönesystem för arbetstagare delegation 

E:25 Förhandlingar som leder till 
kollektivavtal inom av 
förhandlingsdelegationen givna 
förhandlingsutrymmen (i samråd 
med berörda förvaltningar) 
avseende 

1. Löneöversyn 

2. etikett-inplaceringar 

3. anställningsvillkor 

4. ersättningar 

Förhandlingschef, 

och förhandlings-

strateg var för sig 

 

E:26 
 
 
 

 

Löneplaceringsbeslut 
 

Förhandlingschef, 

förhandlings-

strateg och 

förhandlings-

administratör var 

för sig 

 

Ersättare: 
Personalchef 

 
 
 
 
 
 

E:27 Löneplaceringsbeslut enligt modell 
inom vissa yrkesgrupper efter beslut 
i Förhandlingsdelegationen 

Anställande chef  Löneplaceringsmodell tas 
fram av förhandlingschef 
och förhandlingsstrateg 

E:28 Kommunals avtalsområde samt 

förskollärare och fritidspedagoger 

Förhandlingschef, 

förhandlingsstrateg 

och förhandlings-

administratör 

var för sig 

Ersättare: 
Personalchef 

E:29 stadsteaterns konstnärliga 

personal 

Kulturchefen  

E:30 ej avtalsreglerade ersättningar Förhandlingschef 
och 
förhandlingsstrateg 
var för sig 

Ersättare: 
Personalchef 

E:31 avseende ingångslöner i enlighet med 
särskilda direktiv från 
förhandlingsdelegationen 

Förvaltningschef  
HR-chef och  HR-
specialist vid 
respektive 
förvaltning, var för 
sig 

 

E:32 Medge lönetillägg för anställd som 

fyller 66 år under kalenderåret. 

Lönetillägget kan användas för att 

behålla personal i verksamheter med 

personalbrist, eller där 

rekryteringen är svår. 

Förvaltningschef vid 
berörd förvaltning 

Beloppet fastställs av 
förhandlingsdelegationen 

E:33 Bibehållen lön vid facklig utbildning Förvaltningschef 
HR-chef och HR-
specialist vid 
respektive 
förvaltning, var för 
sig 
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 Förhandling och 

överenskommelse om 
  

E:34 för mycket utbetald preliminär lön Förhandlingschef och 

förhandlingsstrateg 

var för sig 

Ersättare: 
Personalchef 

E:35 felaktigt utbetald lön Förhandlingschef 
och 
förhandlingsstrateg 
var för sig 

Ersättare: 
Personalchef 

 Särskilda ersättningar/bidrag   

E:36 Beviljande av studiebidrag 

enligt gällande riktlinjer 

Förvaltningschef  

E:37 Ge möjlighet att utifrån 

verksamhetens behov studera på 25 

% av en heltid med bibehållen lön vid 

vidareutbildning som leder till 

annan kompetens 

Respektive 

förvaltnings-

chef 

 

 Pensionsfrågor   

E:38 Tecknande av pensionsavtal samt 

fastställande av pensionsförmåner 

enligt gällande avtal och/eller äldre 

pensionsavtal 

 Personalchef  

E:39 Tillgodoräknande av tjänstetid och 

eller ledighetstid som ej är 

pensionsgrundande enligt 

gällande pensionsavtal 

Förhandlings-
delegation 

 

E:40 Beviljande av särskild 

avtalspension 

Förhandlings-
delegation 

 

F Inköp, upphandling och 

koncerninköp 

  

 Kommunstyrelsens egen 

verksamhet 

  

F:1 Fattar tilldelningsbeslut och beslut om 

avbrytande avseende upphandling 

upptill ett belopp om ett tröskelvärde 

Stadsdirektör Ersättare: 
Ekonomichefen 
Se 
Kommunstyrelsens 
Regler för 
koncerninköp samt 
Kommunfullmäk- 
tiges Policy för 

koncerninköp. 
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F:2 Fattar tilldelningsbeslut och beslut om 
avbrytande avseende upphandling 
upptill ett belopp om ett halvt 
tröskelvärde 

Avdelningschef Se 
Kommunstyrelsens 
Regler för 
koncerninköp samt 
Kommunfullmäk- 
tiges Policy för 
koncerninköp. 

 Kommunövergripande 

verksamhet 

  

F:3 Fattar tilldelningsbeslut och beslut om 

avbrytande avseende LOV, 

samordnade och 

verksamhetsövergripande 

upphandlingar som genomförs av 

koncerninköp 

Koncerninköpschef Efter samråd med 

projektgruppen för 

upphandling 

Se 

Kommunstyrelsens 

Regler för 

koncerninköp samt 

Kommunfullmäktiges 

Policy för 

koncerninköp 
F:4 Beslut om tillsättande av 

koncerninköpsråd 

Stadsdirektör Kommunstyrelsens 

regler för 

koncerninköp 

G Informationssystem och 

Informationsteknologi (IS/IT) 

  

G1 Teckna avtal om tele- och 

datakommunikation 

IT-strateg  

 Informationssäkerhet, GDPR, Dataskydd   

G2 Fatta beslut med anledning av 
nämndens personuppgiftsansvar 

Stadsdirektör  
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Nämndbudget 2023 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Nämndbudget 2023 för Kommunfullmäktige fastställs.  

Ärendet i sin helhet 

Nämndbudget 2023 för Kommunfullmäktige har upprättats. Kommunbidraget 

för verksamhetsåret uppgår till 16 500 tkr.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Nämndbudget 2023 Kommunfullmäktige 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst 

• mål och riktlinjer för verksamheten 
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 
• nämndernas organisation och verksamhetsformer 
• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna 

 

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2023-2026 är följande: 
 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 22 

Moderata Samlingspartiet 14 

Sverigedemokraterna 14 

Kristdemokraterna 7 

Vänsterpartiet 6 

Liberalerna 4 

Centerpartiet 4 

Miljöpartiet de Gröna 2 

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till 
förtroendemannautbildning. 
 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Borås Stads representationskommitté är tillsatt av Kommunfullmäktige och består av 
Kommunfullmäktiges presidium, Kommunstyrelsens presidium och sekreterare. 
Representationskommittén handlägger och beslutar bland annat i frågor rörande stadens officiella 
representationer, flaggning och uppvaktningar. 

Borås har under de senaste åren utvecklats som mötes- och evenemangsstad vilket medför fler externa 
representationer. 
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3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 
Kommunfullmäktige styr och fördelar grunduppdrag till Borås Stads nämnder genom reglemente, 
program och planer samt beslutar i principiella frågor som formar grunduppdraget. 
Kommunfullmäktige ansvarar för att säkerställa att nämndernas definition av grunduppdrag 
överensstämmer med fullmäktiges fördelning. 

Kommunfullmäktige följer upp grunduppdraget för nämnderna genom löpande uppföljning i bland 
annat budgetprocessen och redovisning av uppdrag. 

Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet och 
ekonomi. Det ingår även att bestämma hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer 
ska se ut, välja ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser. 

Borås Stads nämnder har ett övergripande uppdrag att verka som samhällsutvecklare, demokratiaktör, 
välfärdsaktör samt arbetsgivare som knyter an till visionen om framtidens Borås. 

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande 
Beredningen innehåller en ledamot från varje parti i Kommunfullmäktige och leds av fullmäktiges 
presidium. Beredningen ska främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och 
öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Genom att bevaka områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet utifrån ett 
medborgarperspektiv ökas boråsarens möjlighet till inflytande av vad som händer i den egna staden. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett halvdagssammanträde för 
behandling av årsredovisningen inklusive ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling 
av nästkommande års budget. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 
- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 
- Jämn fördelning av makt och inflytande 
- Ekonomisk jämställdhet 
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland vilka är: 

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas 
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 
och/eller politiska uppdrag 
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas 
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och 
landsbygdsutveckling ska finnas 



Kommunfullmäktige, Nämndbudget 2023 5(6) 

4 Resurser 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 Förändring 

Summa intäkter 80 112 80 80 0 

Summa kostnader -16 180 -16 212 -16 580 -16 580 0 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -16 100 -16 100 -16 500 -16 500 0 

Kommunbidrag 16 100 16 100 16 500 16 500 0 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0 0 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar      

4.2 Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet som inkluderar partistöd, förtroende-
mannautbildning och representation är 16 500 tkr 2023. Största delen av Kommunfullmäktiges budget 
omfattar kostnader för arvoden, partistöd och förtroendemannautbildning som räknas upp med cirka 
2 % för 2023. 

Det är svårt att beräkna posten arvoden då dessa påverkas av sammanträdenas längd vilket innebär att 
längre möten genererar en högre kostnad. 

Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser. 

4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 Prognos 
2022 

Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 Förändring 

Sammanträden -9 643 -9 643 -9 914 -9 914 0 

Partistöd -6 457 -6 457 -6 586 -6 586 0 

Summa -16 100 -16 100 -16 500 -16 500 0 

Sammanträden 
Omfattar kostnader för sammanträden, nämndadministration, lokalhyror, diverse tjänster samt extern 
representation. 
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Partistöd 
Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i Kommunfullmäktige för 
att förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen och därigenom 
stärka den lokala demokratin. Varje parti erhåller ett och ett halvt belopp Grundnivå (GN) i grundstöd. 
Vidare erhåller varje parti ett GN per mandat. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Regler och villkor för bidrag till kooperativa 

familjenätverk för kompletterande barnomsorg 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande 

barnomsorg upphör.  

 

 

 

 

Datum 

2022-12-28 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00272 1.2.2.2 Programområde 03 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-12-22 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00272 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler och villkor för bidrag till kooperativa 

familjenätverk för kompletterande barnomsorg 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för kompletterande 

barnomsorg upphör.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Författningssamlingen i Borås Stad har blivit genomgången och 

aktualitetsprövad. Begreppet kooperativa familjenätverk används för att 

beskriva en kompletterande barnomsorg.  

I regler och villkor beskrivs i korthet vad som gäller för ett kooperativt 

föräldranätverk utifrån rätt till bidrag och bidragets storlek, målgrupp, villkor 

för hur föreningen ska bedrivas, anställning av personal, rätt till förskola, 

försäkringar, rätt för kommunen till insyn samt kommunstyrelsens ansvar. 

Förskolenämndens tolkning är att det är möjligt att inom ramen för pedagogisk 

omsorg ansöka om att starta kooperativa familjenätverk. Förskolenämnden 

menar att denna verksamhetsform bör ses som en form av pedagogisk omsorg 

och att det därmed inte behövs något särskilt regelverk i Borås Stad 

Förskolenämnden anser därför att det inte behövs något särskilt regelverk för 

denna specifika verksamhetsform i Borås Stad. Verksamhetsformen bör istället 

ses som en form av pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets allmänna råd för 

pedagogisk omsorg. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att regler och villkor för bidrag 

till kooperativa familjenätverk för kompletterande barnomsorg upphör.  

 

Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Förskolenämnden 

2. Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för 

kompletterande barnomsorg 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Författningssamlingen/ Lisette Elander 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-21 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr FN 2022-000381.2.3.0 

Svar på remiss - Regler och villkor för bidrag till 
kooperativa familjenätverk för kompletterande 
barnomsorg 

Förskolenämndens beslut 

Att avstyrka remissen Regler och villkor för bidrag till kooperativa 
familjenätverk för kompletterande barnomsorg. 

Att föreslå att Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för 
kompletterande barnomsorg upphör. 

Att översända svaret till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Författningssamlingen i Borås Stad har blivit genomgången och 
aktualitetsprövad. Begreppet kooperativa familjenätverk används för att 
beskriva en kompletterande barnomsorg. 

I regler och villkor beskrivs i korthet vad som gäller för ett kooperativt 
föräldranätverk utifrån rätt till bidrag och bidragets storlek, målgrupp, villkor 
för hur föreningen ska bedrivas, anställning av personal, rätt till förskola, 
försäkringar, rätt för kommunen till insyn samt kommunstyrelsens ansvar. 

Regler och villkor fastställdes 2007. Nuvarande författning reviderades 2016. 

Förskolenämnden anser att det inte behövs något särskilt regelverk för denna 
specifika verksamhetsform i Borås Stad. Verksamhetsformen bör istället ses 
som en form av pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets allmänna råd för 
pedagogisk omsorg. 

Förskolenämndens synpunkter på remissen 

Införandet av regelverk för kooperativa familjenätverk i Borås skedde 2007 och 
en revidering av reglerna gjordes 2008 och 2016. Inga kooperativa 
familjenätverk har sökt eller erhållit kommunala bidrag från Förskolenämnden 

2012 kom Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg som beskriver hur 
kommuner, enskilda huvudmän och personal bör arbeta utifrån skollagens krav 
på pedagogisk omsorg. I begreppet pedagogisk omsorg ingår, enligt Skolverkets 
allmänna råd för pedagogisk omsorg, familjedaghem och olika 
flerfamiljslösningar. Förskolenämndens tolkning är att det är möjligt att inom 
ramen för pedagogisk omsorg ansöka om att starta kooperativa familjenätverk.  
Förskolenämnden menar att denna verksamhetsform bör ses som en form av 
pedagogisk omsorg och därmed behövs inget särskilt regelverk i Borås Stad. 
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Sammanträdesdatum 

2022-04-21 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Förskolenämnden uppfattar vidare att endast de yttre ramarna för 
verksamheten beskrivs i regler och villkor för kooperativa familjenätverk medan 
skrivningar om den pedagogiska grunden helt saknas. Det är ett skäl utifrån ett 
barnperspektiv att en tillsyn ska kunna granska verksamhet som finansieras med 
kommunala bidrag. Utifrån gällande regler och villkor kan inte kommunen 
tillämpa tillsyn utan endast insyn. Regler och villkor föreskriver att bidraget kan 
dras in med omedelbar verkan vid regelbrott. Regelbrott är endast kopplade till 
de yttre ramarna och innefattar inte pedagogik eller värdegrundsfrågor. 

Förskolenämnden vill istället se att verksamhetsformen ingår i det som beskrivs 
som pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets allmänna råd för pedagogisk 
omsorg. 

Beslutsunderlag 

Remiss - Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för 
kompletterande barnomsorg 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ing-Marie Samuelsson 
Handläggare 
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Datum 

2022-04-21 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2022-00038 1.2.3.0 
 

  

 

Svar på remiss - Regler och villkor för bidrag till 

kooperativa familjenätverk för kompletterande 

barnomsorg 

Förskolenämndens beslut 

Att avstyrka remissen Regler och villkor för bidrag till kooperativa 

familjenätverk för kompletterande barnomsorg. 

Att föreslå att Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för 

kompletterande barnomsorg upphör. 

Att översända svaret till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Författningssamlingen i Borås Stad har blivit genomgången och 

aktualitetsprövad. Begreppet kooperativa familjenätverk används för att 

beskriva en kompletterande barnomsorg. 

I regler och villkor beskrivs i korthet vad som gäller för ett kooperativt 

föräldranätverk utifrån rätt till bidrag och bidragets storlek, målgrupp, villkor 

för hur föreningen ska bedrivas, anställning av personal, rätt till förskola, 

försäkringar, rätt för kommunen till insyn samt kommunstyrelsens ansvar. 

Regler och villkor fastställdes 2007. Nuvarande författning reviderades 2016. 

Förskolenämnden anser att det inte behövs något särskilt regelverk för denna 

specifika verksamhetsform i Borås Stad. Verksamhetsformen bör istället ses 

som en form av pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets allmänna råd för 

pedagogisk omsorg.  

Förskolenämndens synpunkter på remissen 

Införandet av regelverk för kooperativa familjenätverk i Borås skedde 2007 och 

en revidering av reglerna gjordes 2008 och 2016. Inga kooperativa 

familjenätverk har sökt eller erhållit kommunala bidrag från Förskolenämnden 

2012 kom Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg som beskriver hur 

kommuner, enskilda huvudmän och personal bör arbeta utifrån skollagens krav 

på pedagogisk omsorg. I begreppet pedagogisk omsorg ingår, enligt Skolverkets 

allmänna råd för pedagogisk omsorg, familjedaghem och olika 

flerfamiljslösningar. Förskolenämndens tolkning är att det är möjligt att inom 

ramen för pedagogisk omsorg ansöka om att starta kooperativa familjenätverk.  
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Förskolenämnden menar att denna verksamhetsform bör ses som en form av 

pedagogisk omsorg och därmed behövs inget särskilt regelverk i Borås Stad. 

Förskolenämnden uppfattar vidare att endast de yttre ramarna för 

verksamheten beskrivs i regler och villkor för kooperativa familjenätverk medan 

skrivningar om den pedagogiska grunden helt saknas. Det är ett skäl utifrån ett 

barnperspektiv att en tillsyn ska kunna granska verksamhet som finansieras med 

kommunala bidrag. Utifrån gällande regler och villkor kan inte kommunen 

tillämpa tillsyn utan endast insyn. Regler och villkor föreskriver att bidraget kan 

dras in med omedelbar verkan vid regelbrott. Regelbrott är endast kopplade till 

de yttre ramarna och innefattar inte pedagogik eller värdegrundsfrågor. 

Förskolenämnden vill istället se att verksamhetsformen ingår i det som beskrivs 

som pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets allmänna råd för pedagogisk 

omsorg. 

Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en remiss är 

nämnden inte beslutande instans. Det är således upp till beslutade nämnd att 

slutligen beakta barnperspektivet och de olika rättighetsprinciperna i ärendet. 

Nämnden bedömer att barnets bästa tillgodoses genom att reglerna upphör. 

Genom att betrakta verksamhetsformen som en del av pedagogisk omsorg 

stärks Förskolenämndens möjlighet att göra tillsyn och bedöma ansökningar 

utifrån skollagen. Det innebär att en sådan verksamhet tydligare utgår från 

barnens behov och bästa. 

Beslutsunderlag 

Remiss - Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för 

kompletterande barnomsorg 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 7 april 2022. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Regler och villkor för bidrag till kooperativa familjenätverk för 
kompletterande barnomsorg 

Antagna av Kommunfullmäktige den 2007-12-13, reviderade 2008-02-01. Reviderade av Kommun-
styrelsen 2016-06-20 

Gäller f.r.o.m 2016-06-20 

Respektive stadsdelsnämnd lämnar bidrag enligt dessa regler och villkor till kooperativa familjenät-
verk, som bedriver en kompletterande barnomsorg. Innan bidrag utbetalas skall stadsdelsnämnden 
fatta beslut om att det kooperativa familjenätverket är berättigat till bidrag. 

Målgrupp för verksamheten är barn från och med den månad barnet fyller ett år till och med juni 
månad barnet fyller sex år. 

Såväl barn till den, som faktiskt utför tillsynen, som andra barn är bidragsberättigade. En förutsätt-
ning för bidrag är att det i det kooperativa familjenätverkets verksamhet finns barn från minst två 
familjer. 

2. Den juridiska formen för de kooperativa familjenätverken skall vara formellt registrerad ekono-
misk förening, vars ändamål begränsas till att bedriva kompletterande barnomsorg. Till föreningens 
medlemmar skall endast antas vårdnadshavare som lämnar barn till omsorg hos föreningen. 

Föreningen skall utöver ovanstående uppfylla följande krav: 

- Föreningen skall inneha gällande F-skattesedel. 
- Föreningen skall ha utsett styrelse och revisor. 
- Föreningen skall efter varje redovisningsår sända in resultat- och balansräkning och revisionsberät-
telse till kommunen. 

Representant för kommunen skall ha rätt att ta del av föreningens redovisningshandlingar och tillhö-
rande underlag. 

3. Det kooperativa familjenätverket organiserar själv sin verksamhet inklusive anställer personal. Nät-
verket är skyldigt att tillse att de personer som arbetar med barnen inte har några anmärkningar i re-
gisterutdrag enligt lagen om belastningsregister. 

4. Den familj som lämnar barn till ett kooperativt familjenätverk skall vara berättigad till förskole-
verksamhet enligt kommunens regler. Detta skall styrkas med intyg till respektive stadsdelsförvalt-
ning. 

5. Personalen skall vara ansvars- och garantiförsäkrad. Barnen skall vara försäkrade med ett skydd 
motsvarande det som gäller i kommunens förskoleverksamhet. 

6. Respektive stadsdelsförvaltning har rätt till insyn i verksamheten. Om det kooperativa familjenät-
verket inte följer uppställda regler kan stadsdelsnämnden med omedelbar verkan besluta att bidraget 
skall upphöra. 

Kommunal författningssamling för Borås 2016 
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7. Bidragets storlek beror på barnets vistelsetid i genomsnitt per vecka 

Bidragets storlek i förhållande till vistelsetiden: 

Tim/vecka Bidrag kr/mån 
8 - 15 2 856 
16 - 30 4 287 
31 - 7 143 

Antalet timmar avrundas nedåt till hela timmar. 

Deltar barnet i allmänna förskolan för tre- och femåringar hos kommunen eller hos enskild förskola 
är bidraget högst 4 287 kr/mån från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år. 

Bidraget betalas 12 månader per år. 

Bidragsnivån utgår från att föräldrarna därutöver betalar avgift till föreningen. Det är dock fritt för 
varje förening att besluta om sina avgiftsnivåer inklusive att helt avstå från avgift. 

Bidraget betalas ut senast den 25:e i varje månad med hänsyn till omfattningen av verksamheten un-
der samma månad. Den månad ett barn börjar betalas bidrag för de dagar barnet deltagit. Vid uppe-
håll för huvudsemestern på sommaren beräknas bidraget utifrån förhållandena föregående månad. 

Bidraget grundas på schemalagd tid oavsett i vilken omfattning barnet faktiskt deltar i verksamheten. 

Om ett barn lämnar familjenätverkets verksamhet betalas fortsatt bidrag under en övergångsperiod 
på tre kalendermånader f.r.o.m den månad föräldrarna ger besked att barnet skall lämna verksamhet-
en. Bidrag betalas från första dagen barnet är i familjenätverkets verksamhet även under uppsägnings-
tid i kommunens verksamhet. 

8. Kommunstyrelsen har rätt att fatta beslut om komplettering av dessa regler liksom att utfärda till-
lämpningsföreskrifter till reglerna. Detta bemyndigande får dock inte användas till att ändra reglerna  
eller att gå emot principerna för dessa. Kommunstyrelsen har rätt att inför varje år besluta om nya 
bidragsbelopp med hänsyn till förändringar i kostnadsnivån. 

Kommunstyrelsen skall fatta beslut om kompletterande regler så att vårdnadsbidrag och bidrag till 
familjenätverk inte skall betalas samtidigt för ett och samma barn 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden.   

 

 

 

 

Datum 

2022-12-29 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00887 2.6.1.0 Programområde 03 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-12-22 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00887 2.6.1.0 

  

 

Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden.   

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Varje år i januari ska Kommunstyrelsen ta fram en lokalbehovsplan som ska 

lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden. Denna plan kommer tillsammans med 

de andra nämndernas planer vara ett underlag för Lokalförsörjningsnämndens 

lokalresursplan. 

Förra årets lokalbehovsplan innehöll ett behov av större utbildningssalar rum 

som är flexibla för olika typer av behov som till exempel grupprum, 

samtalsrum, kreativa ytor med mera med bra teknik för föreläsningar, 

workshops och hybridmöten för Stadsledningskansliets kommunövergripande 

utbildningar som omfattar alla Borås Stads förvaltningar. Kommunstyrelsen 

pekade då ut KF-huset som ett bra alternativ för att inrätta fler 

utbildningslokaler. Det är idag tveksamt om detta alternativ kvarstår i och med 

de ändringar som sker i Stadshuskvarteret.  

Kommunstyrelsen ser ett fortsatt behov av utbildningslokaler under 2023 då 

det inte skapats några nya utbildningslokaler. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens lokalbehovsplan 2024-2028 

 

Samverkan 

FSG 2022-12-22 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Lokalbehovsplan 2024-2028 

Kommunstyrelsen 
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Innehållsförteckning 
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2 Övergripande nulägesanalys ................................................................... 3 

3 Nuläge lokaler ........................................................................................... 3 

3.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, Villastaden och 
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4 Förändrat behov ........................................................................................ 3 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Övergripande nulägesanalys 

Förra årets lokalbehovsplan innehöll ett behov av större utbildningssalar rum som är flexibla för olika 
typer av behov som till exempel grupprum, samtalsrum, kreativa ytor med mera med bra teknik för 
föreläsningar, workshops och hybridmöten för Stadsledningskansliets kommunövergripande 
utbildningar som omfattar alla Borås Stads förvaltningar. Kommunstyrelsen pekade då ut KF-huset 
som ett bra alternativ för att inrätta fler utbildningslokaler. Det är idag tveksamt om detta alternativ 
kvarstår i och med de ändringar som sker i Stadshuskvarteret. 

Kommunstyrelsen ser ett fortsatt behov av utbildningslokaler under 2023 då det inte skapats några nya 
utbildningslokaler. 

3 Nuläge lokaler 

3.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Fabriksgatan 11 De fackliga 
organisationerna och 
organisationshälsa hyr 
in sig i dessa lokaler. 

      

Stadshuset, Kungsgatan 
55 

Finns önskemål om ett 
helhetsgrepp för hela 
stadshuskvarterets 
lokaler. 

      

Kommunfullmäktigehuset, 
Sturegatan 

Flera av mötesrummen 
i KF-huset är omoderna 
både när det gäller den 
tekniska utrustningen 
och funktionaliteten. 

      

Antal platser i området        

4 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
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Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förlängning av styrdokument 2023 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Följande styrdokument förlängs ett år till: 

- Arbetsmiljöpolicyn 

- Personalpolitiskt program 

- Riktlinjer för marknadsföringssamarbetet 

- Grönområdesplanen 

- Säkerhetsprogrammet 

- Miljöpolicy 

2. Följande styrdokument upphör: 

- Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

- Träbyggnadsstrategi 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

3. Reviderings och uppföljningsansvaret för Riktlinjer för resor går över 

till Kommunstyrelsen ifrån Miljö-och Konsumentnämnden 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Datum 

Kc9 



 

 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00917 1.2.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-12-22 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00917 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av styrdokument 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Följande styrdokument förlängs ett år till: 

- Arbetsmiljöpolicyn 

- Personalpolitiskt program 

- Riktlinjer för marknadsföringssamarbetet 

- Grönområdesplanen 

- Säkerhetsprogrammet 

- Miljöpolicy 

2. Följande styrdokument upphör: 

- Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

- Träbyggnadsstrategi 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

3. Reviderings och uppföljningsansvaret för Riktlinjer för resor går över 

till Kommunstyrelsen ifrån Miljö-och Konsumentnämnden 

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I riktlinjen för styrdokument så ska styrdokumenten aktualitetsprövas vart 

fjärde år. Det innebär antingen att de revideras, fastställs på nytt för en fyra års 

period eller upphöra. Till skillnad från förra riktlinjen så upphör inte 

styrdokumenten per automatik om de inte har förlängts vid årsskiftet, utan det 

behövs göras en aktualitetsprövning.  

 

Följande styrdokument blev inte klara under 2022 och behöver förlängas under 

ett år till: 

- Arbetsmiljöpolicy 

- Personalpolitiskt program 

- Riktlinjer för marknadsföringssamarbetet 

- Grönområdesplan 

- Säkerhetsprogrammet 
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- Miljöpolicy 

Resterande program som inte har hanterats av Kommunstyrelsen eller 

Kommunfullmäktige under 2022 kommer att komma upp under första 

kvartalet under 2023 

De styrdokument som föreslås upphöra är: 

- Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

- Träbyggnadsstrategi 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

 

Träbyggnadsstrategin föreslås upphöra i och med budgetuppdraget 2023: 

Staden ska ta fram ett samlat styrdokument för hållbart byggande, som även 

innefattar trädbyggande.  

Program för ett tillgängligt samhälle föreslås upphöra då tillgänglighet blir en 

del av MR-programmet och den tillhörande handlingsplanen 

 

När det gäller riktlinjer för resor föreslås reviderings- och uppföljningsansvaret 

gå över till Kommunstyrelsen ifrån Miljö-och Konsumentnämnden som har 

ansvaret idag. Detta på grund av samhällsbyggnadsorganisationsförändringen.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

2. Sociala Omsorgsnämnden 

3. Miljö-och Konsumentnämnden 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut år 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-28 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00190 3.7.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Carolina Hellgren 
 

Datum 

2022-12-22 Jan Olausson  

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carolina Hellgren 
Handläggare 
033 357036 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00190 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning  

Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 

innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 

enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 

efter beslut.  

 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen 

 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 

innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 

enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 

efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
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som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 

4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 

om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 

över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 

kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 

rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 

sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 

period. 
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. den 30 september 2022 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 

t.o.m. den 30 september 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. 1. Arbetslivsnämnden 

2. Individ – och familjeomsorgsnämnden 

3. Sociala omsorgsnämnden 

4. Stadsrevisionen 

5. Vård- och äldrenämnden 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Jan Olausson 

   Kvalitetschef 
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Kvalitet och utveckling 
Carolina Hellgren 
 

  

Datum 

 
 

 
Bilaga 
 

 

 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 9 § LSS t.o.m. 30 September 2022 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 1098 M 

  X Daglig verksamhet 984 M 

  X Daglig verksamhet 492 M 

  X Daglig verksamhet 919 M 

  X Daglig verksamhet 920 M 

  X Daglig verksamhet 731 M 

  X Daglig verksamhet 702 M 

  X Daglig verksamhet 819 M 

  X Daglig verksamhet 919 K 

  X Daglig verksamhet 919 M 

  X Daglig verksamhet 938 K 

  X Daglig verksamhet 492 M 

  X Daglig verksamhet 921 K 

  X Daglig verksamhet 919 M 

  X Daglig verksamhet 919 M 

  X Daglig verksamhet 919 M 

  X Daglig verksamhet 740 K 

  X Daglig verksamhet 394 K 

  X Daglig verksamhet 410 M 

  X Daglig verksamhet 423 M 

  X Daglig verksamhet 357 M 

  X Daglig verksamhet 322 M 

  X Daglig verksamhet 303 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

  X Daglig verksamhet 352 M 

  X Daglig verksamhet 183 M 

  X Daglig verksamhet 270 K 

  X Daglig verksamhet 260 M 

  X Daglig verksamhet 221 K 

  X Daglig verksamhet 213 K 

  X Daglig verksamhet 107 M 

  X Daglig verksamhet 164 M 

  X Daglig verksamhet 114 M 

  X Daglig verksamhet 113 M 

  X Daglig verksamhet 129 M 

  X Daglig verksamhet 107 M 

  X Daglig verksamhet 162 M 

  X Daglig verksamhet 135 M 

  X Daglig verksamhet 137 M 

  X Daglig verksamhet 177 M 

  X Daglig verksamhet 121 K 

  X Daglig verksamhet 212 K 

  X Daglig verksamhet 105 K 

  X Daglig verksamhet 143 K 

  X Daglig verksamhet 143 M 

  X Daglig verksamhet 233 K 

  X Daglig verksamhet 101 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 697 M 

  X Kontaktperson 274 M 

  X Kontaktperson 184 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

3056 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

2430 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1941 K 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1970 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1842 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1422 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1036 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

679 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

309 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

297 M 

  X Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

136 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Korttidsvistelse 1466 M 

  X Korttidsvistelse 261 K 

  X Korttidsvistelse 616 K 

  X Korttidsvistelse 345 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Avlösarservice 416 K 

  X Avlösarservice 493 M 

  X Avlösarservice 371 M 

  X Avlösarservice 371 K 

  X Avlösarservice 204 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Personlig assistans 648 M 

  X Personlig assistans 241 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 513 M 

  X Ledsagarservice 553 K 

  X Ledsagarservice 616 K 

  X Ledsagarservice 413 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Ledsagarservice 274 M 

  X Ledsagarservice 222 M 

  X Ledsagarservice 134 M 

      

      

      

Analys 
 

Sociala omsorgsnämnden 

Funktionshinderverksamhet  
Sociala omsorgsförvaltningen har under tredje kvartalet 2021 implementerat en ny ru-
tin för hur ej verkställda beslut redovisas internt. Resultatet av detta har varit att ett 
flertal beslut identifierats där insatsen till fullo inte verkställs samt att ett antal tidigare 
redovisade beslut nu identifierats som verkställda. 
 Daglig verksamhet enligt LSS  
Vid utgången av det tredje kvartalet 2022 rapporterades 46 beslut om daglig verksam-
het enligt LSS som ej verkställda. Under rapporteringsperioden har fem tidigare rap-
porterade beslut verkställts eller avslutats. Ej verkställda beslut för deltagare med stora 
behov beror enligt verkställigheten bland annat på hög arbetsbelastning inom organi-
sationen. För deltagare med lindrigare behov ligger orsaken huvudsakligen på individ-
nivå med speciella önskemål om verksamhet. Uppehåll i verkställigheten beror dels på 
egna hinder hos individen, såväl fysiska som psykiska utöver oro för Covid, som gör 
det svårt för brukarna att komma till verksamheten. I vissa fall upplever verkställig-
heten även att vissa brukare inte alltid är motiverade att delta, trots att brukarna sökt 
insatsen. Vissa brukare har vidare avsagt sig insatsen till utföraren men ärendet har 
ännu inte avslutats hos handläggaren. Några deltagare har specifika behov som är 
svåra att tillgodose.  
Verkställigheten arbetar löpande för att verkställa de ej verkställda besluten genom 
samverkan med brukare, anhöriga och övriga professionella aktörer som finns runt 
varje enskild brukare. Insatser för att underlätta i detta arbete, som förutbestämd tvär-
professionell samverkanstid samt arbete med att förbättra den interna kommunikat-
ionen mellan utförare och myndighetsutövning, ses som utvecklingsområden. En 
stödpedagog som är anställd inom daglig verksamhet kan vara till stöd för att verk-
ställa beslut.  
Kontaktperson enligt LSS  
Vid utgången av tredje kvartalet 2022 rapporterades tre beslut om kontaktperson en-
ligt LSS som ej verkställda eller delvis ej verkställda. Under rapporteringsperioden har 
ett tidigare rapporterat beslut verkställts. Anledningen till de ej verkställda/delvis 
verkställda besluten är, enligt ansvarig verkställighet, svårigheter att rekrytera lämpliga 
kontaktpersoner. Brukare kan ha svårt att börja umgås med sin kontaktperson, vilket 
är en process.  
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att rekrytera kontaktpersoner. För att göra 
det lättare att söka kontaktpersonsuppdrag har en länk skapats på Borås Stads webb-
sida där en intresseanmälan kan fyllas i. Där finns även information om vad det inne-
bär att bli kontaktperson för barn och vuxna med funktionsnedsättning.  
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Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS  
Vid utgången av tredje kvartalet 2022 rapporterades 11 beslut om bostad med särskild 
service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verkställda. 
Ett tidigare rapporterat beslut har verkställts under rapporteringsperioden. Orsaker till 
de ej verkställda besluten beror på brist på anpassade gruppbostäder enligt LSS inom 
Borås Stad för personer med problemskapande beteende. Vissa brukare och anhöriga 
har specifika krav på stadsdel, standard osv. Vid något fall motsätter sig anhöriga in-
satsen. Insatsen är sökt med stöd av förvaltare och förvaltaren vill ha mer tid för att 
motivera anhöriga. Ibland tar det väldigt lång tid från att en person flyttar ut tills lä-
genheten är klar för inflyttning.  
Verkställigheten planerar för att boenden med sämst standard ska kunna ersättas med 
nybyggnationer. Visst motiverande arbete förekommer också i samtal med brukare 
och anhöriga. Bygglov för ett boende specialiserat på problemskapande beteende 
finns nu. Vidare förs diskussioner mellan förvaltare, handläggare och boendesamord-
nare om hur förvaltningen ska arbeta vidare med fallet där anhöriga motsätter sig in-
satsen.  
Korttidsvistelse enligt LSS  
Vid utgången av tredje kvartalet 2022 rapporterades fyra beslut om korttidsvistelse 
som ej verkställda/delvis verkställda. Under rapporteringsperioden har två tidigare 
rapporterade beslut verkställts eller avslutats under rapporteringsperioden. Inom kort-
tiden finns barn och ungdomar som inte önskar stanna över natt, utan väljer att åka 
hem för att återkomma följande morgon istället. Detta medför att insatsen rapporte-
ras som delvis verkställd. 
 Verkställigheten har kontinuerlig dialog med barn/vårdnadshavare för att möta be-
hov och önskemål, arbetar med ett långsiktigt perspektiv då inskolning i verksam-
heten normalt kan ta mycket lång tid.  
Avlösarservice enligt LSS  
Vid utgången av tredje kvartalet 2022 rapporterades fem beslut om avlösarservice en-
ligt LSS som ej verkställda/delvis verkställda. Under rapporteringsperioden har ett ti-
digare rapporterat beslut avslutats. Som främsta anledning till de ej verkställda beslu-
ten uppger verkställigheten dels svårighet att rekrytera och behålla behörig personal 
samt att brukare eller vårdnadshavare vill hitta egna avlösare, vilket kan ta tid.  
Verksamheten arbetar aktivt med att rekrytera personal och arbetar motiverande. Vi-
dare är en e-tjänst på gång.  
Personlig assistans  
Vid utgången av tredje kvartalet 2022 rapporterades två beslut om personlig assistans 
enligt LSS som ej verkställda. I det ena ärendet har brukaren assistans dag och kväll, 
men vill inte ha någon väntetid hemma hos sig på natten. Beslutet har verkställts del-
vis genom att verkställigheten köper tjänst natt av Vård- och äldreförvaltningen. I det 
andra ärendet vill inte vårdnadshavare verkställa beslutet fullt ut just nu i väntan på att 
beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar ska verkställas fullt ut. 
För brukarens bästa kommer förhoppningsvis anställda på boendet att sakta kunna 
introduceras.  
Ledsagarservice  
Vid utgången av tredje kvartalet 2022 rapporterades sju beslut om ledsagarservice en-
ligt LSS som ej verkställda/delvis verkställda. Under rapporteringsperioden har två ti-
digare rapporterade beslut verkställts eller avslutats. Verksamheten beskriver att svå-
righeten att verkställa besluten beror på svårigheter att rekrytera och behålla personal 
samt att brukare avböjer insatsen. Verksamheten arbetar aktivt med att rekrytera per-
sonal.  
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Kvalitet och utveckling 
Carolina Hellgren 
 

  

Datum 

 
 

 
Bilaga 
 

 

 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 September 2022 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO barn och unga  X Extravuxen 99 M 

      

IFO barn och unga  X Familjehem 128 M 

      

IFO barn och unga  X Kontaktfamilj 1479 K 

  X Kontaktfamilj 564 K 

  X Kontaktfamilj 494 M 

  X Kontaktfamilj 434 M 

  X Kontaktfamilj 284 K 

  X Kontaktfamilj 281 M 

  X Kontaktfamilj 148 M 

  X Kontaktfamilj 148 M 

  X Kontaktfamilj 107 M 

  X Kontaktfamilj 107 K 

      

IFO barn och unga  X Kontaktperson 108 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO vuxen  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt  

312 M 

  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 

182 M 

  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 

135 M 

  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 

121 K 

  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 

113 K 

  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 

112 M 

  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 

107 M 

  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 

102 M 

  X Boendesocial insats med 
andrahandskontrakt 

101 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

575 K 

  X Bostad med särskild 
service 

148 M 

  X Bostad med särskild 
service 

116 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 184 M 

  X Kontaktperson 101 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 729 M 

  X Boendestöd 471 M 

  X Boendestöd 199 M 

  X Boendestöd 114 M 

  X Boendestöd 144 M 

  X Boendestöd 112 M 

  X Boendestöd 128 K 

  X Boendestöd 98 M 

  X Boendestöd 123 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 198 M 

  X Boendestöd 101 M 

  X Boendestöd 120 M 

  X Boendestöd 130 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig sysselsättning 212 K 

  X Daglig sysselsättning 165 M 

  X Daglig sysselsättning 102 K 

  X Daglig sysselsättning 102 K 

      

VÄF myndighet  X Vård och omsorgsboende 821 K 

  X Vård och omsorgsboende 619 K 

  X Vård och omsorgsboende 599 K 

  X Vård och omsorgsboende 535 M 

  X Vård och omsorgsboende 456 M 

  X Vård och omsorgsboende 441 K 

  X Vård och omsorgsboende 423 M 

  X Vård och omsorgsboende 378 M 

  X Vård och omsorgsboende 368 M 

  X Vård och omsorgsboende 367 K 

  X Vård och omsorgsboende 365 K 

  X Vård och omsorgsboende 329 K 

  X Vård och omsorgsboende 308 M 

  X Vård och omsorgsboende 296 K 

  X Vård och omsorgsboende 296 K 

  X Vård och omsorgsboende 290 K 

  X Vård och omsorgsboende 259 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF myndighet  X Vård och omsorgsboende 253 K 

  X Vård och omsorgsboende 242 K 

  X Vård och omsorgsboende 238 K 

  X Vård och omsorgsboende 235 K 

  X Vård och omsorgsboende 225 K 

  X Vård och omsorgsboende 218 K 

  X Vård och omsorgsboende 207 K 

  X Vård och omsorgsboende 204 K 

  X Vård och omsorgsboende 204 K 

  X Vård och omsorgsboende 197 K 

  X Vård och omsorgsboende 196 K 

  X Vård och omsorgsboende 186 K 

  X Vård och omsorgsboende 163 M 

  X Vård och omsorgsboende 163 M 

  X Vård och omsorgsboende 143 M 

  X Vård och omsorgsboende 140 K 

  X Vård och omsorgsboende 140 M 

  X Vård och omsorgsboende 140 K 

  X Vård och omsorgsboende 136 K 

  X Vård och omsorgsboende 129 K 

  X Vård och omsorgsboende 129 K 

  X Vård och omsorgsboende 123 M 

  X Vård och omsorgsboende 122 K 

  X Vård och omsorgsboende 120 K 

  X Vård och omsorgsboende 120 M 

  X Vård och omsorgsboende 113 M 

  X Vård och omsorgsboende 113 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 September 2022 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

VÄF myndighet  X Vård och omsorgsboende 112 K 

  X Vård och omsorgsboende 112 K 

  X Vård och omsorgsboende 106 K 

  X Vård och omsorgsboende 106 K 

  X Vård och omsorgsboende 105 K 

  X Vård och omsorgsboende 105 K 

  X Vård och omsorgsboende 102 K 

  X Vård och omsorgsboende 101 K 

  X Vård och omsorgsboende 101 K 

  X Vård och omsorgsboende 101 M 

  X Vård och omsorgsboende 100 K 

  X Vård och omsorgsboende 100 M 

  X Vård och omsorgsboende 99 K 

  X Vård och omsorgsboende 95 K 

  X Vård och omsorgsboende 91 K 

      

VÄF myndighet  X Dagverksamhet 143 M 
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Analys  
 

Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under tredje 
kvartalet 2022. 
 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Sammanställning 
Tredje kvartalet 2022 är det 22 ej verkställda beslut som rapporteras. Det är dubbelt så 
många jämfört med andra kvartalet. 13 av de ej verkställda besluten avser området barn 
och unga medan 
9 avser området vuxen. 
Av insatserna inom barn och unga-området gäller de flesta besluten kontaktfamilj, men 
även beslut om extravuxen, familjehem och kontaktperson rapporteras som ej 
verkställda. 5 flickor och 8 pojkar berörs.  
Inom vuxenområdet gäller samtliga ej verkställda beslut boendesocial insats 
med andrahandskontrakt. Det är 3 kvinnor och 6 män som berörs. 
 
Extravuxen, familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson 
Beslutet med längst väntetid, inom barn och unga-området, är till ett tidigare 
familjehemsplacerat barn, vilket övergått till en vårdnadsöverflyttning. Detta barn har 
väntat i över fyra år på att få en kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att 
hitta en lämplig kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt barnets vårdnadshavare har 
tackat nej vid flera tillfällen. Försök har 
gjorts att få till stånd ett nätverksarbete, för att göra ytterligare försök att hitta resurser 
inom det egna nätverket, men nätverket är ytterst litet så detta gick inte att genomföra. I 
och med att ärendet är svårmatchat så diskuteras även möjligheten till att tillsätta en 
Extravuxen istället för en kontaktfamilj. 
 
I två av besluten gällande kontaktfamilj till ett syskonpar har nämnden tidigare gjort ett 
avslag på fortsatt ansökan om kontaktfamilj. Familjen fick dock rätt i Förvaltningsrätten. 
En ny barnbeskrivning kommer att lämnas till Familjehemsenheten för att underlätta 
kommande matchningar. 
Gällande de övriga besluten gällande kontaktfamilj så har det i flera av fallen funnits 
tilltänkta kontaktfamiljer, men den enskilde/familjen eller tilltänkt kontaktfamilj har 
tackat nej till uppdraget. 
 
Det finns stora svårigheter att hitta inte enbart kontaktfamiljer utan även andra typer av 
insatser såsom extravuxen, familjehem och kontaktperson. Dessa bygger på ett 
samhälleligt engagemang hos medborgarna och det råder brist på uppdragstagare både i 
Borås, men också i ett nationellt perspektiv. Matchning mellan barn och uppdragstagare 
görs och om det inte finns uppdragstagare som matchar mot barnets behov kan beslutet 
inte verkställas. 
Flera av barnen och familjerna har andra pågående insatser i form av öppenvård till 
familjerna eller kontaktperson i väntan på kontaktfamilj/familjehem. Dialog och 
uppföljning av befintliga insatser sker kontinuerligt. 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt 
Mannen som har ett gynnande beslut som inte verkställts på 312 dagar har tidigare 
tackat nej till erbjuden lägenhet i början av året. Han har önskat överklaga erbjudandet 
om den lägenheten då han önskar en större lägenhet. Han har fått ett avslagsbeslut 
gällande den specifika lägenheten, men han har inte inkommit med någon överklagan. 
Således har mannen varit beviljad insats och erbjudits lägenhet, men har valt att tacka 
nej till den.  
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En av klienterna får vård på rättspsykiatrisk avdelning. Han kommer att få vara kvar på 
avdelningen i avvaktan på att boendesocial insats med andrahandskontrakt kan 
verkställas och har därmed sitt behov boende tillgodosett i nuläget. 
Två klienter bor för tillfället hos sin mamma respektive sin svärmor i avvaktan på att 
besluten ska verkställas. 
Flertalet av de klienter som inte fått sina beslut verkställda har fått sina behov 
tillgodosedda genom andra boendelösning såsom exempelvis HVB-placering, 
behandlingshem, internt korttidsboende eller externt bonde. Tre av besluten har 
verkställts i oktober månad eller i början av november. 
Samverkan kring beslut om boendesocial insats med andrahandskontrakt sker med 
Arbetslivsnämnden sedan de tog över anskaffning av lägenheter då boendeprocessen 
infördes i början av 2021. 
 
 
Begäran om yttrande och handlingar från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) 
I december 2021 inkom fyra begäranden om yttrande och handlingar gällande ej 
verkställda beslut från IVO. I april 2022 inkom ytterligare två begäranden om yttrande 
och handlingar från IVO gällande ett syskonpar. Samtliga har besvarats av nämnden, men 
ännu har inte beslut inkommit från IVO. Den 28.e oktober 2022 inkom ytterligare en 
begäran. Denna har ännu inte besvarats då denna rapport skrivs. 
 
Analys 
Antalet ej verkställda beslut har ökat rejält sedan föregående kvartalsrapport. 
Då det gäller insatserna inom barn och unga-området handlar samtliga om bristen på 
uppdragstagare och svårigheterna i att matcha rätt uppdragstagare mot barnets behov. I 
grunden bygger insatsen på ett samhälleligt engagemang hos medborgarna. Det pågår 
ett omfattande och kontinuerligt arbete att rekrytera och utreda nya uppdragstagare. 
Det är dock generellt sett svårt att hitta nya uppdragstagare som är lämpliga utifrån 
barnens behov, särskilt om det är 
flera syskon som önskar en och samma kontaktfamilj eller om det finns specifika behov. 
Matchningen är viktig för att insatsen ska fungera bra över tid, men det kan ta tid att 
hitta lämpliga uppdragstagare, varpå verkställigheten av beviljade insatser kan dröja. 
Flertalet av barnen har andra insatser och samtliga har kontinuerlig kontakt med 
socialtjänsten.  
Boendesocial insats med andrahandskontrakt har ökat sedan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden fick hela ansvaret för myndighetsutövningen för målgruppen, 
som breddats något jämfört med tidigare. Samverkan mellan Individ och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden gällande verkställighet av boendesocial 
insats med andrahandskontrakt pågår kontinuerligt. 
Behov av boende tillgodoses på olika sätt hos flertalet av klienterna i avvaktan på att 
insatsen kan verkställas. 
 

Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 
 Bostad med särskild service enligt SoL  
Under det tredje kvartalet 2022 rapporterades tre beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda. Under rapporteringsperioden har ett tidigare rapporterat beslut 
verkställts och ett beslut annullerats eftersom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
övertagit ansvaret. En anledning till att beslut inte verkställs är brist på bostäder med 
personal på natten. Verkställigheten uppger att ett boende med 20 platser utan 
nattpersonal ska ersättas med ett nytt boende med 20 platser med nattpersonal. I 
dagsläget skulle det räcka för dem som står i kö. De externa placeringarna har oftast sin 
grund i specifika behov. Behov som förvaltningens stora boenden och nuvarande 
kompetens inte kan svara mot.  
Kontaktperson 
 Under det tredje kvartalet 2022 rapporterades två beslut om kontaktperson enligt SoL 
som ej verkställda. Under rapporteringsperioden har ett tidigare rapporterat beslut 
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avslutats. Enligt verkställigheten är anledningen till de ej verkställda besluten svårigheter 
att rekrytera kontaktpersoner och att brukare kan ha svårt att börja umgås med sin 
kontaktperson, vilket är en process.  
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att rekrytera kontaktpersoner. För att göra det 
lättare att söka kontaktpersonsuppdrag har en länk skapats på Borås Stads webbsida där 
en intresseanmälan kan fyllas i. Där finns även information om vad det innebär att bli 
kontaktperson för barn och vuxna med funktionsnedsättning.  
Boendestöd  
Under det tredje kvartalet 2022 rapporterades 13 beslut om boendestöd enligt SoL som 
helt eller delvis ej verkställda. Under rapporteringsperioden har 6 tidigare rapporterade 
beslut verkställts eller avslutats. Orsaker till att insatserna inte är verkställda är att 
brukarna själva avbokat av olika skäl som hälsa, inte vistas i Borås, prioriterar/krockar 
med annat.  
Boendestödjarna går under 2022 utbildning i motiverande samtal som förhoppningsvis 
minskar antalet avbokade besök. Även planerad organisationsförändring med mindre 
team förväntas ge effekt då personalkontinuiteten blir bättre.  
Daglig sysselsättning  
Under det tredje kvartalet 2022 rapporterades fyra beslut om daglig sysselsättning enligt 
SoL som ej verkställda. Verkställigheten ser att anledningen till de ej verkställda besluten 
ligger på individnivå, de flesta på grund av hälsotillstånd.  
Arbetskonsulent har regelbunden kontakt med deltagaren för att se om det går att hitta 
någon ny plats för daglig sysselsättning. Förvaltningen har anställt två 
aktiveringspedagoger för att arbeta med personer som inte har andra pågående insatser. 
Dessa kan stötta den enskilde genom att motivera och uppmuntra personen att komma 
och prova på sysselsättning 
 

Vård- och äldrenämnden 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har 60 beslut som inte verkställts inom tre 

månader, vilket är tio fler än föregående kvartal. Av dessa gäller 59 insatsen vård- och 

omsorgsboende och en dagverksamhet för person över 65 år. 

Vård- och omsorgsboende - Av de 59 personer som inte fått sitt beslut om vård- och 

omsorgsboende verkställt är det 43 stycken som inte fått något erbjudande om plats på 

vård- och omsorgsboende alls och 16 som valt att tacka nej till det erbjudande man fått. 

Det är 26 fler än under kvartal 2 som inte fått något erbjudande alls. Att personer tackar 

nej till ett erbjudande får bland annat ses som en följd av att alla boenden är fullbelagda. 

Då uppstår en ökad risk att den enskilde inte kan erbjudas den boendeplats man har som 

sitt förstahandsval och då väljer man istället att bo kvar i det ordinära boendet.  

Antal månader som den vobo-berättigade har väntat, varav vissa valt att tacka nej till 

erbjuden plats:  

 91-120 dagar (3-4 mån) 19 st  

 121-180 dagar (4-6 mån) 11 st  

 181-240 dagar (6-8 mån) 23 st  

 241 dagar- (8 mån-) 6 st.  

Det finns en differens mellan nyfattade vård- och omsorgsboende-beslut och antalet som 

avlider på vård- och omsorgsboenden. Detta i sig medför att den finns en köbildning till 

nämndens boenden samt att de ej verkställda besluten ökar. Nämndens behovsprognos 

visar på att behovet utifrån demografin är 891 platser för 2022 och 903 platser för 2023, 

och nämnden producerar för tillfället 868 platser. Under hela 2022 har det varit ungefär 

115 personer konstant i kö, en normal kö får anses vara 50-70 ärenden, då det varje 

månad fattas mellan 30-45 beslut om vård- och omsorgsboende.  
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Under tiden som brukare inte får sitt beslut om vård- och omsorgsboende verkställt och 

de inte kan vistas i hemmet beviljas vissa brukare en korttidsplats. Detta har medfört att 

det även blivit fullbelagt på nämndens korttidsenheter. Med anledning av detta har det 

behövt vidtas åtgärder för att öka upp antalet korttidsplatser. Bland annat överbelägger 

stadens egna korttidsenheter upp till nio platser, samt köper nämnden både 

korttidsplatser och vård- och omsorgsboendeplatser i kranskommunen Ulricehamn. Då 

det finns en risk att platsbristen på vård- och omsorgsboende består fram till att det nya 

vård- och omsorgsboendet på Kristinegränd står klart i början av 2025 (73 nya platser) 

har förvaltningen tagit initiativ till ett mer långsiktigt arbete kring platsbristen. En 

styrgrupp med underliggande arbetsgrupper ska arbeta med att finna alternativa 

boendelösningar och andra eventuella åtgärder som ska kompensera bristen på 

boendeplatser.  

Biståndshandläggaren har ett uppföljningsansvar under tiden som ett bifallsbeslut inte 

kan verkställas. Syftet är att undersöka hur behovet tillgodoses under tiden och man ska 

också erbjuda alternativt stöd i avvaktan på att den egentliga insatsen kan verkställas.  

Dagverksamhet - Beslutet som inte verkställts för dagverksamhet gäller en person som 

redan vistas inom dagverksamheten men har beviljat en utökning från två dagar till tre 

per vecka. Kö finns och denna extra dag kommer tillkomma så snart det finns utrymme 

att ta emot på ytterligare en dag. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av fastigheten Vattnet 1, Elementgatan, 

Viared Norra 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen säljer fastigheten Vattnet 1 för 2 962 700 kronor till HS Vattnet 1 

AB. 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00944 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2022-12-22 Elisabeth Eickhoff 

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00944 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av fastigheten Vattnet 1, Elementgatan, 

Viared Norra 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer fastigheten Vattnet 1 för 2 962 700 kronor till HS Vattnet 1 

AB.  

Ärendet i sin helhet 

Ett köpeavtal har upprättats med HS Vattnet 1 AB om försäljning av 

fastigheten Vattnet 1. Fastigheten är 4558 kvm stor, ligger i ändan av 

Elementgatan på Viared Norra och är den, fram tills nu, enda osålda fastigheten 

i kvarteret.  

Köparen har tecknat en avsiktsförklaring med Samhall AB. Avsikten är att 

köparen ska uppföra lokaler för Samhalls verksamhet.  

Köpeskillingen är 2 962 700 kronor. Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen 

villkoras av att köparen senast 2023-08-31 påbörjar byggnation på fastigheten.  

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta 

Beslutet expedieras till 

1. stefan@hanssonholding.se 

2. Tekniska Nämnden 

3. Borås Energi och Miljö AB 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

 

























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av del av Pantängen 12 på Getängen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen säljer ett ca 4 142 m² stort område av fastigheten Pantängen 

12 för 2 899 000 kr till Borås Elnät AB för uppförande av en ny 

mottagningsstation. 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00942 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Caroline Wiberg 
 

Datum 

2022-12-21 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Wiberg 
Handläggare 
033 357645 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00942 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av del av Pantängen 12 på Getängen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen säljer ett ca 4 142 m² stort område av fastigheten Pantängen 

12 för 2 899 000 kr till Borås Elnät AB för uppförande av en ny 

mottagningsstation. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Elnät har begärt att få köpa ett cirka 4 142 m² stort område inom 

fastigheten Pantängen 12 för uppförande av en ny mottagningsstation. 

Området ligger intill Bäckeskogsgatan inom samma fastighet som Ryaverket 

kraftvärmeverk. Mottagningsstationen byggs intill Borås Elnäts nuvarande 

mottagningsstation. 

Bakgrunden till en ny station är att den befintliga 130kV stationen på Getängen 

börjar uppnå sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny 130 kV 

mottagningsstation.  

Ett köpeavtal har träffats som innebär att kommunen säljer cirka 4 142 m² av 

fastigheten Pantängen 12 för en köpeskilling om 2 899 000 kronor (700 kr/m²). 

Betalning och tillträde sker den 28 februari 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal del av Pantängen 12 

2. Översiktskarta del av Pantängen 12 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Elnät AB 

2. Borås Energi och Miljö AB 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 















Ny fastighet (del av Pantängen 12)
 

Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på remiss: Tillfällig skattefrihet för förmån av 

laddel på arbetsplatsen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget med en tillfällig skattefrihet för 

förmån av laddel på arbetsplatsen och skickar in svaret till 

Finansdepartementet. 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00908 1.1.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
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2022-12-05 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00908 1.1.2.1 

  

 

Svar på remiss: Tillfällig skattefrihet för förmån av 

laddel på arbetsplatsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget med en tillfällig skattefrihet för 

förmån av laddel på arbetsplatsen och skickar in svaret till 

Finansdepartementet. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har inbjudits att svara på remiss Finansdepartementets Promemoria 

”Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen”. 

I promemorian föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för 

laddning av vissa fordon. Under förutsättning att laddningen sker vid en 

laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning 

till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, 

moped och cykel kunna ske utan att den anställde förmånsbeskattas för 

elförbrukningen. Förslaget syftar till att underlätta omställningen till en fossilfri 

fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, 

mindre hållbara, alternativ. Förslaget förväntas också minska den administrativa 

börda för både arbetsgivare och anställda som redovisning av denna förmån i 

dag är förenad med. De tillfälliga bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 

2023 och tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter ikraftträdandet. 

Bestämmelserna föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2026. 

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget och har inget att erinra.  

Beslutsunderlag 

1. Finansdepartementets Promemoria Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel 

på arbetsplatsen 

2. Svar på remiss: Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 

Beslutet expedieras till 

1. Finansdepartementet 

 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Ulf Olsson  

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



   

 

Remiss 
 
 
2022-12-01 
Fi2022/03172 
  
 

 
 

Finansdepartementet   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se 

 

Promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på 

arbetsplatsen 

Remissinstanser 

1 Almega 

2 Alvesta kommun 

3 Arbetsgivarverket 

4 Borås kommun 

5 Bräcke kommun 

6 Drivkraft Sverige 

7 Ekonomistyrningsverket 

8 Eksjö kommun 

9 Elbil Sverige 

10 Energiföretagen 

11 Statens Energimyndighet 

12 Enköpings kommun 

13 Falkenbergs kommun 

14 FAR 

15 Företagarna 

16 Förvaltningsrätten i Umeå 

17 Gislaveds kommun 

18 Grums kommun 

19 Gröna Mobilister 
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20 Hallstahammars kommun 

21 Hedemora kommun 

22 Härjedalens kommun 

23 IVL Svenska Miljöinstitutet 

24 Kalmar kommun 

25 Karlskrona kommun 

26 Kiruna kommun 

27 Klimatkommunerna 

28 Konjunkturinstitutet 

29 Konkurrensverket 

30 Kramfors kommun 

31 Landsorganisationen i Sverige 

32 Leksands kommun 

33 Lerums kommun 

34 Lilla Edets kommun 

35 Melleruds kommun 

36 Mobility Sweden 

37 Motala kommun 

38 Motorbranschens riksförbund 

39 Naturskyddsföreningen 

40 Naturvårdsverket 

41 Näringslivets skattedelegation 

42 Oxelösunds kommun 

43 Regelrådet 

44 Region Halland 

45 Region Jämtland 

46 Region Stockholm 

47 Region Södermanland 

48 Region Uppsala 

49 Region Västerbotten 
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50 Region Västra Götaland 

51 Region Östergötland 

52 Riksförbundet M Sverige 

53 Sala kommun 

54 Skatteverket 

55 Småföretagarnas Riksförbund 

56 Srf Konsulterna 

57 Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

58 Stockholms stad 

59 Svenska cykelförbundet 

60 Svenskt Näringsliv 

61 Sveriges Akademikers Centralorganisation 

62 Sveriges Kommuner och Regioner 

63 Sveriges Motorcyklister 

64 Tjänstemännens Centralorganisation 

65 Torsby kommun 

66 Trafikanalys 

67 Trafikverket 

68 Transportstyrelsen 

69 Trosa kommun 

70 Ulricehamns kommun 

71 Vansbro kommun 

72 Vaxholms kommun 

73 Vellinge kommun 

74 Vilhelmina kommun 

75 Örnsköldsviks kommun 

76 Österåkers kommun 

77 Övertorneå kommun 
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Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 

18 januari 2023. Svaren bör lämnas per e-post till 

fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2022/03172 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Robert Sand 

Ämnesråd 

 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


  

  

1 

      Finansdepartementet 
Skatte- och tullavdelningen           Fi2022/03172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tillfällig skattefrihet för förmån 

av laddel på arbetsplatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2022 

 

 



  

  

      

2 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ................................................................................ 3 

2 Lagtext .............................................................................................. 4 
2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1229) ........................................................................ 4 
2.2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1229) ........................................................................ 5 

3 Bakgrund och gällande rätt ............................................................... 6 

4 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen ............. 7 

5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ..................................... 9 

6 Konsekvensanalys ............................................................................. 9 

7 Författningskommentar ................................................................... 14 
 

  



  

  

3 

      1 Sammanfattning 

I promemorian föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet 

för laddning av vissa fordon. Under förutsättning att laddningen sker vid 

en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i 

anslutning till arbetsplatsen ska laddning av personbil klass I, lätt lastbil, 

motorcykel, moped och cykel kunna ske utan att den anställde 

förmånsbeskattas för elförbrukningen. 

Förslaget syftar till att underlätta omställningen till en fossilfri 

fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra, 

mindre hållbara, alternativ. Förslaget förväntas också minska den admini-

strativa börda för både arbetsgivare och anställda som redovisning av 

denna förmån i dag är förenad med. 

De tillfälliga bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och 

tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter ikraftträdandet. Bestämmel-

serna föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2026. 
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2 Lagtext 

2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1229) 

Härigenom föreskrivs att det i inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska 

införas en ny paragraf, 11 kap. 12 b §, och närmast före 11 kap. 12 b § en 

ny rubrik av följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 kap. 

  

Laddning på arbetsplatsen 

 

12 b § 

Förmån av elektricitet för laddning 

av personbil klass I, lätt lastbil, 

motorcykel, moped eller cykel vid 

en laddningspunkt eller ett eluttag 

som tillhandahålls av arbets-

givaren i anslutning till arbets-

platsen ska inte tas upp. 

Första stycket gäller inte om 

arbetsplatsen är belägen i den 

skattskyldiges bostad. 

Med personbil klass I, lätt lastbil, 

motorcykel, moped eller cykel 

avses detsamma som i 2 § lagen 

(2001:559) om vägtrafik-

definitioner. 

                            

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 

2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången på förmån som 

tillhandahålls efter ikraftträdandet. 

  

 

1 Lagen omtryckt 2008:803 
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      2.2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1229) 

 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1

dels att 11 kap. 12 b § ska upphöra att gälla, 

dels att rubriken närmast före 11 kap. 12 b § ska utgå. 

 

                            

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2026. 

2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för förmåner som har 

tillhandahållits under perioden 1 juli 2023–30 juni 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Senaste lydelse av 11 kap. 12 b § 2023:000 rubriken närmast före 11 kap. 12 b § 2023:000. 

Lagen omtryckt 2008:803. 
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3 Bakgrund och gällande rätt 

Enligt budgetpropositionen för 2023 ska regeringens satsningar inom 

klimat- och miljöpolitiken vara inriktade på att skapa förutsättningar för 

individer och företag i hela landet att göra de val som krävs för att ta 

klimat- och miljöarbetet framåt, mot klimatmålen. Det handlar framför allt 

om den infrastruktur som måste finnas på plats för att elektrifiera trans-

porterna och industrin. En snabbare elektrifiering av transportsektorn är 

viktig för att Sverige, på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, ska nå 

etappmålet för transportsektorn till 2030 samt att utsläppen i sektorn ska 

kunna vara i princip noll senast 2045. Därtill kan en snabbare elektrifiering 

bidra till att nå Sveriges åtagande i ansvarsfördelningsförordningen (ESR), 

(prop. 2022/23:1 Förslag till statens budget, finansplan m.m. utg.omr. 20 

avsnitt 3.22.1). 

De senaste åren har försäljningen av laddbara fordon ökat markant och 

bidragit till en snabb elektrifiering, vilket även har minskat utsläppen 

under de senaste åren, (prop. 2022/23:1 utg.omr. 20 avsnitt 2.1). 

För en person som kör elbil, laddhybrid, elmoped eller något annat 

eldrivet fordon till och från arbetet är laddning vid arbetsplatsen ibland 

nödvändig. Om personen inte betalar marknadsmässig ersättning till sin 

arbetsgivare när fordonet laddas så utgör elektriciteten (”laddelen”) en 

skattepliktig förmån (11 kap. 1 § inkomstskattelagen [1999:1229], förkor-

tad IL). Förmån av laddel ska enligt huvudregeln i 61 kap. 2 § IL värderas 

till marknadsvärdet. Om fordonet som laddas är en förmånsbil ska för-

månsvärdet för laddelen dock beräknas till marknadsvärdet multiplicerat 

med 1,2 (61 kap. 10 § IL). Vid beräkning av underlag för arbetsgivar-

avgifter ska förmånen värderas till marknadsvärdet (2 kap. 10 och 10 a §§ 

socialavgiftslagen [2000:980]). 

Att beräkna ett marknadsvärde för laddning av eldrivna fordon kan vara 

komplicerat. Arbetsgivaren ska räkna fram ett förmånsvärde för ladd-

ningen per månad utifrån antal körda mil privat, antal körda mil totalt, 

marknadsvärdet för elen per kilowattimme och antal kilowattimmar. 

Arbetsgivaren kan ha installerat laddstationer eller tillhandahålla laddkort 

till arbetstagarna som gör det möjligt att följa upp i vilken omfattning som 

personalens elfordon laddas på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren saknar 

tekniska lösningar som kan hjälpa till med att spåra mängden el som 

används för laddning krävs dock manuella system och rutiner för att 

beräkna det skatte- och avgiftspliktiga förmånsvärdet. Det kan även i vissa 

fall vara ett problem att fastställa vad som kan anses motsvara ett 

marknadsmässigt värde på elen. 
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      4 Tillfällig skattefrihet för förmån av 

laddel på arbetsplatsen 

Promemorians förslag: Förmån av elektricitet för laddning av 

personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel vid en 

laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandhålls av arbetsgivaren i 

anslutning till arbetsplatsen ska inte tas upp till beskattning. 

Skattefriheten gäller inte om arbetsplatsen är belägen i den skatt-

skyldiges bostad. 

Skattefriheten ska vara tillfällig och gälla till utgången av juni 2026. 
 

 
Skälen för promemorians förslag 

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel som en del i den gröna 
omställningen 

En anställd som får ladda sin egen bil eller förmånsbil på arbetsplatsen 

utan att betala marknadsmässig ersättning ska i dag enligt huvudregeln i 

inkomstskattelagen förmånsbeskattas för detta. 

För att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta bör resor 

till och från arbetet med laddbara fordon uppmuntras framför resor med 

andra, mindre hållbara, alternativ. Ett undantag i beskattningen av förmån 

av laddel bedöms gynna sådana arbetsresor och därmed medverka till att 

möjliggöra en effektiv klimatomställning. Ett sådant undantag förväntas 

också minska den administrativa börda för både arbetsgivare och anställda 

som redovisning av denna förmån i dag är förenad med. Det bör därför 

införas en skattefrihet för förmån av laddel. 

Skattefriheten bör omfatta förmån av laddel från en laddningspunkt eller 

ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbets-

platsen. Att arbetsgivaren ska tillhandahålla laddningspunkten eller 

eluttaget innebär att det är arbetsgivaren som direkt ska bära ansvaret för 

kostnaderna för laddningen. Det bör dock inte spela någon roll för 

skattefriheten om laddningspunkten ägs av arbetsgivaren eller om det är 

fråga om en laddningspunkt som arbetsgivaren hyr eller på annat sätt 

disponerar. Det föreslagna undantaget från förmånsbeskattning bör 

således inte omfatta laddning vid en publik laddstation där den anställde 

betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbets-

givaren för laddningskostnaderna. 

Syftet med förslaget är att möjliggöra en effektiv klimatomställning, 

varför skattefriheten bör vara tillfällig. Undantaget från förmåns-

beskattning bör därför vara tidsbegränsat och gälla under tre år till 

utgången av juni 2026. 

Skattefriheten bör inte omfatta laddning vid bostaden 

Förmån av laddel uppstår i normalfallet inte när en anställd laddar sitt 

fordon vid bostaden, eftersom denne då oftast själv står för kostnaden för 

laddningen. Ett undantag från detta kan vara när en skattskyldig bedriver 

egen verksamhet från sin bostad och kostnaderna för laddningen bokförs 

som utgifter i företaget. 
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Personer med arbetsplats i bostaden gör i normalfallet inte arbetsresor. 

Att låta förmån av laddel vid laddning vid bostaden vara skattefri skulle 

därför inte underlätta arbetsresor med eldrivna fordon. Den skattefria 

förmånen skulle i stället subventionera andra resor än arbetsresor mellan 

arbetsplats och bostad, vilket inte är syftet med förslaget i denna 

promemoria. Förmån av laddel när arbetsplatsen där laddningen sker är 

belägen i den skattskyldiges bostad bör därför inte omfattas av den före-

slagna skattefriheten. 

Att förmån av laddel vid bostaden är skattepliktig utesluter inte att en 

skattskyldig som har sitt tjänsteställe i bostaden omfattas av den föreslagna 

skattefriheten vid laddning i anslutning till en arbetsplats som inte är 

belägen i bostaden. 

Vilka fordon bör omfattas av skattefriheten? 

Förmån av laddel avser i de flesta fall laddning av personbil (elbil eller 

laddhybrid) som ägs av den anställde eller utgör den anställdes förmånsbil. 

Det kan även röra sig om en laddbar lätt lastbil, antingen privatägd av den 

anställde eller som förmånsbil.  

Arbetsresor genomförs dock även med andra typer av laddbara fordon, 

såsom elmopeder, elcyklar och elsparkcyklar. Dessa mindre fordonstyper 

har väsentligt mindre batterikapacitet än personbilar. Laddning av dessa 

fordonstyper betingar därmed i normalfallet en mycket liten elkostnad och 

därmed ett litet förmånsvärde. Något generellt undantag i skattelag-

stiftningen från skatteplikt av löneförmåner som har ett lågt värde finns 

dock inte. Förmån av laddel för dessa fordonstyper bör således också 

omfattas av den föreslagna skattefriheten. Större fordon och fordon som 

endast i undantagsfall kan tänkas användas för arbetsresor bör däremot inte 

omfattas av skattefriheten, eftersom syftet med förslaget då delvis frångås. 

De definitioner av fordonstyper som finns i lagen (2001:559) om 

vägtrafikdefinitioner kan lämpligen ligga till grund för bedömningen av 

vilka fordon som bör omfattas av den föreslagna skattefriheten. De 

fordonstyper som framstår som aktuella och föreslås omfattas av 

skattefriheten för förmån av laddel är personbil klass 1, lätt lastbil, 

motorcykel, moped och cykel. Därmed exkluderas bl.a. tunga bussar, 

tunga lastbilar, husbilar (personbil klass 2), traktorer, terrängmotorfordon 

och vissa andra fordonstyper som normalt inte används för arbetsresor.  

Övriga frågor 

Regelverken om vilka ersättningar och inkomster som är avgiftspliktiga 

respektive avgiftsfria enligt socialavgiftslagen (2000:980), lagen 

(1994:1920) om allmän löneavgift och lagen (1994:1744) om allmän 

pensionsavgift är kopplade till skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. 

Förmåner som är undantagna från skatteplikt, så som föreslås avseende 

förmån av laddel, är därför också avgiftsfria enligt de nämnda lagarna. 

Lagförslag 

Förslaget medför att en ny paragraf, 11 kap. 12 b §, införs i inkomst-

skattelagen. 
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      5 Ikraftträdande- och 

övergångsbestämmelser 

 

Promemorians förslag: Lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2023 

och tillämpas på förmåner som tillhandahålls efter ikraftträdandet. 

Bestämmelsen ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2026. 

Den upphävda bestämmelsen ska dock fortfarande gälla för förmån 

av laddel som har tillhandahållits under perioden 1 juli 2023–30 juni 

2026. 
 

Skälen för promemorians bedömning: Skattefriheten för förmån av 

laddel bör träda i kraft så snart som möjligt. Lagändringen föreslås därför 

träda i kraft den 1 juli 2023. Som anges i avsnitt 4 ska skattefriheten vara 

tillfällig och gälla under tre år. Bestämmelsen ska därför upphöra att gälla 

vid utgången av juni 2026. 

Den upphävda bestämmelsen ska dock fortfarande tillämpas för förmån 

av laddel som har tillhandahållits under perioden 1 juli 2023–30 juni 2026. 

6 Konsekvensanalys 

I detta avsnitt redogörs för förslagets effekter i den omfattning som 

bedöms lämpligt i det aktuella lagstiftningsärendet och med beaktande av 

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

De offentligfinansiella effekterna till följd av ändrade skatte- och 

avgiftsregler beräknas i enlighet med Finansdepartementets beräknings-

konventioner. Beräkningarna görs i ikraftträdandeårets priser och volymer 

och utgår vanligtvis från att beteendet hos individer och företag inte ändras 

till följd av förändringarna i skattereglerna. Antagandet om oförändrat 

beteende ger en god uppskattning av åtgärdernas effekt på kort och medel-

lång sikt. På längre sikt, och för att analysera andra konsekvenser än de 

offentligfinansiella effekterna, kan ett mer dynamiskt synsätt behöva 

användas, där skattebaser tillåts påverkas av regeländringen. 

Syfte och alternativa lösningar 

Syftet med förslaget att tillfälligt skattebefria förmån av laddel på arbets-

platsen är enligt budgetpropositionen för 2023 att underlätta omställningen 

till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara bilar 

framför andra, mindre hållbara, alternativ (se prop. 2022/23:1 Förslag till 

statens budget, finansplan m.m. avsnitt 12.5). Ett sekundärt syfte som 

framförs i samma proposition är att minska den administrativa bördan för 

både arbetsgivare och anställda vid redovisning av denna sorts förmån. 

Omställningen till en fossilfri fordonsflotta kan stimuleras med flera 

andra styrmedel, däribland koldioxid- och energiskatt på bensin och diesel, 

reduktionsplikten, den koldioxidbaserade fordonsskatten och stödåtgärder 

för installation av laddningspunkter. Även nedsatta förmånsvärden för 
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miljöanpassade förmånsbilar är ett medel för detta. Alla dessa styrmedel 

används redan, men kan justeras i styrka. 

Förslaget innebär att en särreglering i skattelagstiftningen införs som ger 

upphov till en ny s.k. skatteutgift. Det skäl som kan åberopas för att införa 

en särreglering i just detta fall är att både det primära och sekundära syftet 

på så sätt kan uppnås. Med andra ord, med endast utökad användning av 

några av de redan befintliga styrmedlen, skulle den administrativa 

förenklingen i förmånsbeskattningen inte uppnås.  

Om förslaget inte genomförs uteblir den tillfälliga stimulanseffekt som 

förslaget bedöms innebära för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. 

Offentligfinansiella effekter 

Att undanta förmån av laddel på arbetsplatsen från beskattning innebär att 

underlaget för skatt på förvärvsinkomst och socialavgifter minskar. Hur 

stor denna effekt är, är mycket osäkert eftersom statistik saknas över hur 

många som laddar sitt fordon på arbetsplatsen och hur mycket som laddas 

av dessa. Löneförmåner i form av fritt drivmedel redovisas inte separat i 

arbetsgivardeklarationen såvida det inte rör sig om drivmedelsförmån i 

samband med innehav av förmånsbil. I den redovisningen framgår heller 

inte vilket drivmedel som förmånen avser. 

Enligt Trafikanalys sker ungefär 60 procent av arbetsresorna med bil (se 

PM 2020:6, Förvärvsarbetande och deras arbetsresor). Myndigheten 

konstaterar vidare att under en genomsnittlig dag gör knappt hälften av de 

sysselsatta minst en arbetsresa. En grov tolkning av dessa uppgifter ger att 

ungefär 1,5 miljoner individer gör arbetsresor med bil, mer eller mindre 

regelbundet. Samtidigt kan konstateras att 6 procent av personbilsflottan 

vid utgången av 2021 bestod av laddbara bilar. Om bilinnehavet bland 

individer som gör arbetsresor med bil motsvarar sammansättningen av 

personbilsflottan som helhet, gör uppskattningsvis 90 000 personer arbets-

resor med laddbara bilar på regelbunden basis. Det finns skäl att anta att 

andelen laddbara bilar är något högre bland individer som genomför 

arbetsresor med bil. Med ett sådant antagande ger en grov uppskattning att 

ca 100 000 individer genomför arbetsresor med laddbara bilar. Detta antal 

kan vara lågt räknat, samtidigt torde inte alla individer med laddbar bil ha 

möjlighet att ladda sin bil på arbetsplatsen vilket minskar risken för att den 

offentligfinansiella effekten underskattas. 

Under 2021 kördes elbilar och laddhybrider i genomsnitt ca 970 

respektive 1 260 mil enligt statistik från Trafikanalys. Statistiken omfattar 

samtliga personbilar i trafik och individer som använder bilen till och från 

sitt arbete kan i genomsnitt antas köra längre sträckor per år än bil-

innehavare generellt. En elbil som körs 1 500 mil per år och förbrukar i 

genomsnitt 2,5 kilowattimmar (kWh) per mil förbrukar 3 750 kWh per år. 

Uppgifter om i vilken utsträckning elbilar laddas på arbetsplatsen för 

privat bruk saknas. Få elbilsinnehavare har arbetsplatsen som huvudsaklig 

laddningsplats. Ett rimligt antagande skulle därför kunna vara att i 

genomsnitt omkring en fjärdedel av den privata årsförbrukningen laddas 

vid arbetsplatsen, dvs. ca 940 kWh per år. Elförbrukningen per år för ladd-

hybrider beror i hög grad på körbeteende, dvs. vilken andel av körningen 

som sker på el respektive bensin eller diesel. Laddhybrider har normalt en 

batterikapacitet på omkring 10 kWh. Om laddning på arbetsplatsen sker 
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      med i genomsnitt 5 kWh per dag under 200 arbetsdagar, blir den totala 

laddningen på arbetsplatsen 1 000 kWh, dvs. ungefär lika mycket som 

kalkylen för laddning av elbilar på arbetsplatsen. Vid en elkostnad för 

arbetsgivaren på i genomsnitt 1,50 kronor per kWh, uppgår förmånsvärdet 

för laddning av 1 000 kWh till 1 500 kronor. Högre elkostnader ger 

upphov till högre förmånsvärden. 

Om 100 000 individer får laddel vid arbetsplatsen till ett genomsnittligt 

förmånsvärde på 1 500 kronor per år, innebär det ett underlag för skatt och 

sociala avgifter på totalt 150 miljoner kronor per år. Att undanta detta 

underlag från skatteplikt innebär ca 70 miljoner kronor i minskade intäkter 

från skatt på förvärvsinkomst och ytterligare ca 50 miljoner kronor i 

minskade arbetsgivaravgifter. Den offentligfinansiella bruttoeffekten av 

förslaget uppskattas därmed till ca -120 miljoner kronor per helår. När den 

indirekta effekten på bolagsskatteintäkterna läggs till i kalkylen, blir den 

offentligfinansiella nettoeffekten ca -110 miljoner kronor per år.3 Efter-

som skattefriheten föreslås träda i kraft 1 juli 2023, blir effekten på de 

offentliga finanserna hälften så stor under 2023 (se tabell 6.1). Eftersom 

åtgärden föreslås vara tillfällig under tre år, bedöms den varaktiga effekten 

av åtgärden vara nära noll (mindre än -5 miljoner kronor). De kommunala 

skatteintäkterna minskar till följd av förslaget, eftersom beskattnings-

underlaget minskar. Det rör sig uppskattningsvis om 20 miljoner kronor 

2023 och 50 miljoner kronor de två följande åren i minskade intäkter.  

Denna beräkning av den offentligfinansiella effekten av förslaget utgår 

från att alla förmåner av fri laddel på arbetsplatsen redovisas och beskattas 

korrekt. Skatteverket har dock erfarit att förmån av laddel inte alla gånger 

redovisas av arbetsgivare. Om skattefelet i detta sammanhang skulle visa 

sig vara stort, är förslagets faktiska effekt på skatteintäkterna mindre än 

den effekt som redovisas här. 

Tabell 6.1 Offentligfinansiell effekt 

Miljarder kronor, fasta priser och baser 

Effekt från Bruttoeffekt Periodiserad nettoeffekt 
Varaktig 

effekt 

 2023 2023 2024 2025  

1 juli 2023 -0,06 -0,05 -0,11 -0,11 0,00 
Anm.: Enligt förslaget upphör skattefriheten 30 juni 2026. Därför beräknas den varaktiga effekten av förslaget 
bli nära noll. Källa: egna beräkningar. 

Effekter för enskilda 

Förslaget innebär att anställda som har tillgång till fri laddel på arbets-

platsen för att ladda sin egen bil eller förmånsbil inte kommer att förmåns-

beskattas för sådan laddel. Skattefriheten omfattar även laddning av lätt 

lastbil, motorcykel, moped och cykel (se avsnitt 4). 

 

3 Effekten på bolagsskatteintäkterna uppstår som resultat av lägre avdragsgilla kostnader, 

och därmed högre vinster och högre bolagsskatteintäkter. Effekten uppgår till 50 ∙ 20,6% ∙ 

74,6% ≈ 8 miljoner kronor. Procentsatserna motsvarar bolagsskattesats respektive andel av 

avgiftsunderlaget som uppstår i privat sektor. 
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För en anställd med eget fordon som laddar 1 000 kWh per år på arbets-

platsen till en genomsnittlig kostnad på 1,50 kronor per kWh, innebär 

förslaget 1 500 kronor mindre i skattepliktig bruttolön per år. Vid 

32 procent i marginalskatt ger det en skattelättnad på 480 kronor och vid 

52 procent i marginalskatt en skattelättnad på 780 kronor per år. Vid mer 

omfattande laddning på arbetsplatsen, eller vid högre elkostnader, blir 

skattelättnaden större.  

För en anställd som har förmånsbil är beskattningsunderlaget för förmån 

av drivmedel (inklusive el) 120 procent av drivmedlets marknadsvärde. 

Vid en elkostnad på i genomsnitt 1,50 kronor per kWh ska därmed varje 

laddad kWh värderas till 1,80 kronor, dvs. 1 800 kronor för 1 000 kWh 

laddel på ett år. Skattelättnaden till följd av förslaget för en förmånsbils-

innehavare blir i detta fall mellan ca 580 och 940 kronor per år beroende 

på marginalskatt. 

Den föreslagna skattefriheten är begränsad till att omfatta förmån för 

anställda. Därmed berörs inte enskilda näringsidkare eller fysiska personer 

som är delägare i handelsbolag av förslaget. 

Effekter för företag och andra arbetsgivare 

För den arbetsgivare som erbjuder, eller har för avsikt att erbjuda, sina 

anställda fri laddel innebär förslaget något minskade kostnader för arbets-

givaravgifter och en minskad administrativ börda. Förslaget är generellt 

och omfattar därmed alla företag med anställda, oavsett bransch och 

företagsstorlek. Frågan om särskild hänsyn till små företag i utformningen 

av förslaget bedöms i detta fall inte aktuell. Enskilda näringsidkare med 

anställda påverkas av förslaget på samma sätt som övriga arbetsgivare. 

Däremot omfattar skattefriheten inte uttag av laddel ur näringsverksam-

heten.  

Hur mycket arbetsgivarens kostnader minskar med anledning av 

förslaget beror på hur mycket laddel som tillhandahålls och vad värdet på 

laddelen är. Fri laddel ska enligt nuvarande regler redovisas som skatte-

pliktig lön. Förmånen ska värderas till sitt marknadsvärde, vilket enligt 

Skatteverkets riktlinjer normalt utgörs av arbetsgivarens faktiska kostnad 

för elen inklusive moms. Om en anställd nyttjar 1 000 kWh under ett år i 

form av laddel för eget bruk och arbetsgivarens genomsnittliga kostnad är 

1,50 kronor per kWh inklusive moms, uppgår underlaget för arbetsgivar-

avgifter till 1 500 kronor per år. Detsamma gäller oavsett om den anställde 

laddar sin privata bil eller laddar sin förmånsbil för privat körning (se 

avsnitt 3). Att en förmån av detta värde undantas från beskattning, innebär 

ca 470 kronor i minskade arbetsgivaravgifter (dvs. 31,42 procent av 

1 500 kronor).  Samtidigt är kostnader för arbetsgivaravgifter avdragsgilla 

kostnader vilket, allt annat lika, ökar arbetsgivarnas resultat före skatt.  

Att förmån av laddel inte behöver redovisas innebär att arbetsgivare inte 

behöver fastställa hur mycket laddel som tillhandahålls varje månad till 

respektive anställd och till vilket värde. Hur stor administrativ börda det 

nuvarande regelverket innebär vid tillhandahållandet av laddel till 

anställda varierar förmodligen stort mellan olika arbetsgivare. Om endast 

en anställd nyttjar fri laddel på arbetsplatsen, om mängden förbrukad el är 

lätt att observera (exempelvis med hjälp av mätare på laddstolpe eller i 

app) och om dessutom kostnaden på den förbrukade elen är lätt att upp-
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      skatta (på grund av ett fast eller stabilt elpris för arbetsgivaren), är den 

administrativa bördan med nuvarande regler sannolikt liten. Detta gäller 

särskilt om all laddel som förbrukas avser privat körning (och inte 

kombination av privat körning och tjänsteresor). Den administrativa 

bördan av att tillämpa nuvarande regelverk kan däremot tänkas vara desto 

större ifall ett flertal anställda nyttjar laddel för såväl privat bruk som för 

tjänsteresor, då arbetsgivaren inte lättvindigt kan mäta vilken mängd el 

som laddas av respektive anställd och då arbetsgivarens elkostnad varierar 

kraftigt. Vad den samlade minskningen av den administrativa bördan till 

följd av förslaget innebär i form av minskade kostnader för arbetsgivare är 

svår att närmare uppskatta. Följande exempel kan möjligen illustrera 

storleksordningen av kostnadsbesparingen för ett typföretag. Anta att ett 

företag tillhandahåller ett antal laddningspunkter som används av tio 

anställda. De anställda ombeds att föra noteringar över sin laddning varje 

månad. Varje anställd lägger ner 30 minuters arbetstid per månad på att 

föra dessa noteringar. Administrativ personal på företaget samlar in, 

sammanställer och registrerar de anställdas uppgifter och fastställer 

månadens elkostnad per kWh. Uppgiften tar en timme per månad i 

anspråk. Företagets anställda lägger därmed ner sex arbetstimmar per 

månad för redovisning av förmånen, dvs. 72 timmar per år. Eftersom både 

förmånstagare och administrativ personal antas ta arbetstid i anspråk, 

beräknas kostnaden av arbetstiden baserat på genomsnittlig månadslön i 

hela ekonomin (37 100 kronor enligt SCB:s lönestrukturstatistik för 

2021). Enligt Tillväxtverket bör den genomsnittliga månadslönen 

multipliceras med schablonvärdet 1,84 som inkluderar semesterersättning, 

arbetsgivaravgifter och olika indirekta kostnader (Tillväxtverket, 

Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagets kostnader). 

Med en årsarbetstid om 2 080 timmar resulterar detta i en genomsnittlig 

kostnad om ca 28 400 kronor per år för typföretaget (37 100 ‧ 12 / 2 080 ‧ 

84 ‧ 1,84 ≈ 28 400). 

Företagens konkurrensförhållanden eller arbetsförutsättningar i övrigt 

bedöms inte påverkas av förslaget, eftersom det dels rör sig om en för-

hållandevis ringa kostnadspåverkan, dels för att skattefriheten är generell. 

Arbetsgivare i offentlig förvaltning (kommuner, regioner och statliga 

myndigheter) påverkas på motsvarande sätt som arbetsgivare i privat 

sektor. Kommunsektorn bedöms inte påverkas av förslaget i något annat 

avseende. Kommunfinansiella effekter redovisas ovan. 

Effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna 

Skatteverket kan behöva ändra informationsmaterial till följd av förslaget. 

Dessa förändringar kommer att ingå i den anpassning som årligen görs 

med anledning av ny eller förändrad lagstiftning. Eventuella tillkommande 

kostnader ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. Något behov 

av särskilda informationsinsatser utöver detta bedöms inte uppstå till följd 

av förslaget.  

Förslaget bedöms inte medföra att antalet mål i de allmänna för-

valtningsdomstolarna kommer att påverkas i någon större utsträckning.   
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Effekter för miljön 

Förslaget kan innebära att fler arbetsgivare väljer att installera 

laddningspunkter och erbjuda sina anställda fri laddel. Möjlighet att ladda 

sin bil på arbetsplatsen kan i sin tur vara avgörande för vissa individer, 

som är beroende av bilen till och från jobbet, i valet mellan att skaffa en 

konventionell bensin- eller dieselbil och en laddbar bil. Detta kan vara 

särskilt avgörande om valet står mellan laddhybrid och konventionell bil, 

eftersom laddhybrider har kortare räckvidd vid eldrift än elbilar. Detta 

talar för att förslaget kan ha en positiv, om än liten, effekt på miljön i form 

av minskade växthusgasutsläpp från fordonstrafiken.  

Samtidigt kan skattelättnader, subventioner och andra former av stöd 

riktade till användandet av laddbara bilar bidra till totalt sett ökat bil-

resande. Detta kan ske både i form av att individer med laddbara bilar kör 

mer och att individer som tidigare inte använde bil, börjar använda laddbar 

bil som färdmedel för arbetsresor. Även om det rör sig om en ökning av i 

huvudsak elbaserad körning, kan ett ökat bilanvändande innebära negativa 

miljöeffekter, i form av bl.a. slitagepartiklar. Effekten bedöms dock som 

mycket liten. 

Övriga effekter och bedömningar 

Förslaget bedöms inte ha några effekter på sysselsättning eller arbets-

marknad i övrigt. Förslaget bedöms vidare inte ha några nämnvärda 

effekter på inkomstfördelningen eller på den ekonomiska jämställdheten 

mellan kvinnor och män. 

Utöver vad som beskrivs i avsnitt 5 om ikraftträdande- och övergångs-

bestämmelser bedöms ingen ytterligare hänsyn behöva tas avseende den 

föreslagna regelförändringens ikraftträdandedatum. 

Förslagets förenlighet med EU-rätten 

Förslaget bedöms vara förenligt med det EU-rättsliga regelverket. 

7 Författningskommentar 

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 

(1999:1229) 

11 kap. 
12 b § Förmån av elektricitet för laddning av personbil klass I, lätt lastbil, 

motorcykel, moped eller cykel vid en laddningspunkt eller ett eluttag som 

tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen ska inte tas upp. 

Första stycket gäller inte om arbetsplatsen är belägen i den skattskyldiges 

bostad. 

Med personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel avses detsamma 

som i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 
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      Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om skattefri förmån av 

elektricitet för laddning av vissa fordon. 

Av första stycket framgår att förmån av elektricitet för laddning av 

personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel vid en 

laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i 

anslutning till arbetsplatsen inte ska tas upp. 

Med laddningspunkt avses uttag särskilt anpassade för laddning av 

fordon, t.ex. laddboxar och laddstolpar. 

Skattefriheten omfattar förmån av laddel från en laddningspunkt eller ett 

eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. 

Laddning som sker på andra platser omfattas därför inte av skattefriheten, 

även om arbetsgivaren skulle tillhandahålla laddningspunkten. Att arbets-

givaren ska tillhandahålla laddningspunkten eller eluttaget innebär att det 

är arbetsgivaren som direkt ska bära ansvaret för kostnaderna för 

laddningen. Det spelar dock inte någon roll för skattefriheten om 

laddningspunkten ägs av arbetsgivaren eller om det är fråga om en 

laddningspunkt som arbetsgivaren hyr eller på annat sätt disponerar. 

Skattefriheten omfattar således inte laddning vid en publik laddstation där 

den anställde betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning 

från arbetsgivaren för laddningskostnaderna. 

Av andra stycket framgår att skattefriheten inte gäller om arbetsplatsen 

är belägen i den skattskyldiges bostad. 

Av tredje stycket framgår att med personbil klass I, lätt lastbil, 

motorcykel, moped eller cykel avses detsamma som i 2 § lagen (2001:559) 

om vägtrafikdefinitioner. 

Övervägandena finns i avsnitt 4. 
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2,1 mnkr och skillnaden mot budget beräknas till +2,0 mnkr. Förbundet har hög följsamhet 
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ränta på inlåning till Borås stads koncernkonto. 
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att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022 

 

att översända delårsrapporten bifogat revisorernas utlåtande och granskningsredogörelse 

till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut 
 

 

 

 

Rose-Marie Liljenby Andersson Börje Eckerlid 

ordförande 

 

 

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-10-27 

 

Rätt utdraget betygar; 



 

  
Södra Älvsborgs  

Räddningstjänstförbund 
 

Delårsrapport 
2022-08-31 
 



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   

 

Delårsrapport 2022-08-31  2 (14) 

 

Innehållsförteckning 
1  Inledning .............................................................................................................................. 3 

2  Vad vi vill .............................................................................................................................. 3 

2.1  Våra strategiska inriktningar ................................................................................................... 4 

2.2  Våra Säkerhetsmål ................................................................................................................... 4 

2.3  Uppföljning av mål .................................................................................................................. 4 

2.4  Handlingsprogram ................................................................................................................... 4 

2.5  Verksamhetsplan och Internbudget ........................................................................................ 4 

3  Förvaltningsberättelse .......................................................................................................... 5 

3.1 Händelser av väsentlig betydelse ............................................................................................ 5 

3.2 Förväntad utveckling för helåret ............................................................................................. 6 

3.3 Styrning och uppföljning av verksamheten ............................................................................. 6 

3.4  Utvärdering av Ekonomisk ställning ...................................................................................... 10 

3.5  Balanskravsutredning ............................................................................................................ 10 

3.6  Risker och möjligheter ........................................................................................................... 10 

4 Finansiella rapporter ........................................................................................................... 12 

4.1  Periodens resultat ................................................................................................................. 12 

4.2  Resultaträkning...................................................................................................................... 12 

4.3.  Balansräkning ........................................................................................................................ 12 

5  Noter .................................................................................................................................. 13 

5.1 Redovisningsprinciper ........................................................................................................... 13 

6 Driftsredovisning ................................................................................................................ 13 

6.1.  Verksamhetens intäkter ........................................................................................................ 13 

6.2  Verksamhetens kostnader ..................................................................................................... 13 

6.3  Finansnetto ............................................................................................................................ 13 

7  Investeringsredovisning ...................................................................................................... 13 

 

Dokumentnamn: Giltigt från: 

Delårsrapport 2022-08-31 2022-10-14 

Diarienummer: Reviderat: 

  

Upprättad av: Beslutad av: 

Ekonomichef Direktionen 

Målgrupp: 

 



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   

 

Delårsrapport 2022-08-31  3 (14) 

1  Inledning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och 
ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn. Vi har 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två 
stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i 
beredskap (RiB) och sex räddningsvärn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav 
huvuddelen är hel- eller deltidsanställd räddningstjänstpersonal. Vårt huvudkontor finns i Borås där 
förbundets övningsanläggning också finns invid Guttasjön. 
 

 
 
Förbundets geografi med stationernas spridning i de sex kommunerna som utgör SÄRF. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram 
för förebyggande mot brand och andra olyckor samt för kommunal räddningstjänst. Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds (SÄRF) handlingsprogram utgår utifrån förbundets uppdrag från 
medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
 
Grundläggande är för både den enskilde och samhället, att det inträffar så få olyckor som möjligt och 
att konsekvensen av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Att förebygga olyckor och ge 
drabbade kunskaper som de behöver för att hantera olyckan kan därför bli avgörande. När 
individuella resurser inte räcker till ska samhället kunna erbjuda professionella och snabba 
räddningsinsatser som arbetar i samverkan med varandra. 
 
Räddningstjänstuppdraget regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsordningen 
som är den överenskommelse som de sex medlemskommunerna tecknat i detta avseende. 
 

2  Vad vi vill 
Problembilder och risker kopplade till räddningstjänst, förbundsordning, nationella mål i LSO, SÄRF:s 
vision och strategiska inriktningar samt ett antal Säkerhetsmål för perioden 2020–2023 är styrande 
för verksamheten. 
Kopplingarna mellan de olika styrdokumentens mål illustreras nedan. Det fyraåriga 
handlingsprogrammets Säkerhetsmål bryts ner till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen som i 
sin tur formuleras i aktiviteter.  
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Lagen om skydd mot olyckor Nationella mål 

Handlingsprogram 2020–2023 Säkerhetsmål 

Årliga verksamhetsplaner Prestationsmål 

 Aktiviteter 

SÄRF:S styrdokument och hur de hänger samman. 

 

2.1  Våra strategiska inriktningar 
För att vara en räddningstjänst i tiden och för framtiden, arbetar SÄRF strategiskt med: 
 

• att med en medarbetardriven organisation utveckla verksamheten mot en modern offentlig 
förvaltning 

• att agera och verka för Ett SÄRF 

• att god kommunikation genomsyrar hela organisationens alla led 

• att vara en kommunikativ och synlig Räddningstjänst 

• att rekrytering och kompetensförsörjning styrs av mottot rätt person på rätt plats 

• att ha god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans med intern styrning för god 
kontroll 

• att arbeta effektivt genom att göra rätt saker på rätt sätt 
 

 2.2  Våra Säkerhetsmål 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020–2023. Målen är uppdelade på Före, Under och Efter och framgår i detalj i 
uppställningen under punkt 3.3.5 Uppföljning av verksamhetens mål. 
 

2.3  Uppföljning av mål 
De fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till 

prestationsmål i verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om prestationsmålen uppfylls anses 

säkerhetsmålen uppfyllda. 

 

2.4  Handlingsprogram 
Direktionen fastställde 2019-12-06 SÄRF:s vision samt övergripande mål i ett fyra-årigt 

Handlingsprogram för åren 2020 – 2023 samt reviderades programmet 2021-12-10. Visionen 

beskriver vad förbundet vill uppnå med sin verksamhet och vilken effekt som förväntas. De 

övergripande målen beskriver de områden som är prioriterade och som leder mot visionen.  

 

 2.5  Verksamhetsplan och Internbudget 
Direktionen fastställde 2021-12-10 Verksamhetsplan och Internbudget för 2022 som övergripande 

beskriver hur SÄRF avser att arbeta under året för att uppnå Handlingsprogrammets mål tillika en 
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övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i förbundets verksamhet. De övergripande 

målen har brutits ner till förbundsgemensamma prestationsmål och respektive avdelning arbetar 

utefter beslutade aktivitetsplaner för att nå dessa mål. 

 

3  Förvaltningsberättelse 
 

3.1 Händelser av väsentlig betydelse 

3.1.1 Guttasjön 

Arbetet med att stärka den inre såväl som den yttre miljön på Guttasjön, förbundets övningsområde, 

och om- och tillbyggnad av anläggningen påbörjades hösten 2021. Under byggnationen 2022 har 

förbundet haft ökande kostnader i samband med hyra av tillfälliga kontor och utbildningslokaler samt 

har det varit avbräck i verksamheten så intäkter för extern utbildning har minskat. Även pandemin 

har påverkat budgeten då flera kurser/utbildningar fick strykas under den kraftiga smittspridningen 

som skedde i Sverige under våren 2022.   

Borås Stads om- och tillbyggnad av Guttasjöns administrativa byggnad har genomförts som stod klart 

i juli 2022. Lokalerna uppfyller arbetsmiljökraven som gäller för konceptet ”friska brandmän” samt 

att personal- och bekvämlighetsutrymmen för platsbundna medarbetare har anpassade. och 

arbetsriktiga arbetsplatser som särskiljs från de gemensamma ytorna  

3.1.2 Säkerhetsskydd 

Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 samt säkerhetsskyddsförordningen 2018:658 åläggs det SÄRF att 

vidta förebyggande åtgärder för att: 

• skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet 

• skydda hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet 

• skydda mot terrorism 

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd 

samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Enligt säkerhetsskyddslagen, samt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska den som bedriver 

säkerhetskänslig verksamhet utreda behov av säkerhetsskydd. Det åläggs också att verksamheten 

planerar och vidtar de säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga, samt att man kontrollerar det 

egna säkerhetsskyddet. 

Riskbilden för SÄRF förändras i takt med samhället. SÄRF genomför omvärldsbevakning för att möta 

samhället nu och i framtiden. SÄRF under 2021 och 2022 arbetat med att genomföra och 

implementera projektet säkerhet. Syftet med projektet har varit att möjliggöra att SÄRF ska kunna 

bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete för att säkerställa att verksamheten lever upp till 

samtliga interna och externa krav avseende säkerhetsskydd. 

I februari 2022 fastställdes och beslutades SÄRF:s säkerhetsskyddsanalys av Förbundsdirektören i 

enlighet med säkerhetsskyddslagen och uppdateras årligen. Samtidigt fastställdes och beslutades 

också en säkerhetsskyddsplan av SÄRF:s Säkerhetsskyddschef i enlighet med föreskrifterna om 

säkerhetsskydd och uppdateras årligen. 
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3.2 Förväntad utveckling för helåret 
Prognos för helåret 2022 är minus 2,1 Mnkr och då Internbudgeten är underfinansierad med 4,1 

Mnkr beräknas skillnaden mot budget bli plus 2,0 Mnkr.  

Underskottet i Internbudget beror på de kostnader som tillkommit på grund av förändringar i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har ökat i samma omfattning.  

Prognos helår 2022 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Resultat enligt Internbudget -4 149 

Resultatförbättring +2 074 

Prognos 2022 helår -2 075 

 

3.3 Styrning och uppföljning av verksamheten 

3.3.1 Intern styrning och kontroll 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer samt 

de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt (KL 2017:725).  

Förbundet ska genom att upprätta en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys ringa in de rutiner 

och processer som är viktiga att följa upp enligt en, av direktionen årligen fastställd, kontrollplan. 

Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker 

samt framtagande av åtgärdsplaner. Den årliga Internkontrollplanen beslutas av direktionen i mars 

varje år och uppföljning redovisas i Årsredovisningen. 

3.3.2 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet följer beslutad budget och samtidigt visar att 

säkerhetsmålen enligt handlingsprogrammet uppfylls. Förbundets Handlingsprogram och uppsatta 

Säkerhetsmål avser perioden 2020 – 2023 och målen bryts ner till prestationsmål för varje enskilt år. 

Prognos för årets finansiella resultat visar på ett negativt resultat på minus 2,1 Mnkr vilket är en 

förbättring jämfört med budget med plus 2,0 Mnkr. Förbättringen beror på försäljning av 

anläggningstillgångar, lägre avskrivningar p.g.a. långa leveranstider samt att förbundet nu får ränta 

på inlåning till Borås stads koncernkonto. Följsamheten mot verksamhetens budget är hög men det 

finns avvikelser då kostnad för el och bränsle har stigit, övningsanläggningen Guttasjön har genererat 

lägre intäkter och högre kostnader under ombyggnationstiden men förbundet arbetar med att 

minimera påverkan på resultatet genom att arbeta med besparingar och att vakanshålla tjänster. 

SÄRF har en god soliditet på grund av tidigare års vinster och med en god ekonomisk hushållning bör 

det egna kapitalet användas till att täcka tillfälliga förluster. Med hänvisning till att medlemsbidraget 

2023 har, utöver ökning med PKV, fått en nivåökning med 8,9 Mnkr för att självfinansiering ska 

uppnås föreslås att direktionen för helåret 2022 beslutar att kvarvarande underskott tas mot Eget 

kapital samt att det egna kapitalet ej ska återställas.  

Uppfyllandegraden för verksamhetens prestationsmål 2022 prognosticeras till ca 100 %.  

Förbundets samlade bedömning avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi är att målen för 

god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2022. 
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3.3.3 Finansiellt mål 

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget och 

Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är ett nollresultat varje enskilt år. 

Direktionen beslutade 2021-06-11 om en rambudget för 2022 på 178,4 Mnkr vilket inte täcker 

verksamhetens kostnader. Underskottet i Internbudget beror på de kostnader som tillkommit på 

grund av förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).  

SÄRF redovisar ett negativt resultat för perioden januari t.o.m. augusti 2022 på 5,5 Mnkr.  

Prognosen för hela 2022 är ett negativt resultat med 2,1 Mnkr vilket är plus 2,0 Mnkr jämfört med 

budget. 

3.3.4  Verksamhetens mål 
SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det fyraåriga 

Handlingsprogrammet till en verksamhetsplan med årliga prestationsmål. De fyraåriga 

säkerhetsmålen är uppdelade på Före, Under och Efter. Varje Säkerhetsmål är uppdelat på ett eller 

flera årliga prestationsmål. 

Som stöd för uppföljning av prestationsmål används % -andel av färdigställande.  

Detaljer om vad som har utförts för att uppnå årets Prestationsmål kommer att redovisas i årets 

Årsredovisning. 

Nedanstående prestationsmål har i snitt uppfyllts till ca 44 % och uppfyllandegraden kommer att öka 

till 100 % vid årets slut.  

3.3.5 Uppföljning av verksamhetens mål 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Före 
Händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2022 

Den enskildes och verksamheters 
förmåga att förebygga och 
hantera bränder och andra 

olyckor ska stärkas. 

Den enskildes och verksamheters 
förmåga att förebygga och hantera 

bränder och andra olyckor ska 
stärkas genom att samordna och 

utveckla SÄRF:s utbildning, 
rådgivning och information 

56 % 100 % 

Det förebyggande skyddet mot 
brand och andra olyckor ska 

stärkas i byggnader och andra 
anläggningar via information, 

rådgivning, tillsyn, 
myndighetssamverkan och 

deltagande i plan- och 
byggprocessen. 

Effektivisera tillsyns- informations- 
och rådgivningsarbetet för att få 

bättre effekt och stärka det 
förebyggande skyddet mot brand 

och andra olyckor hos 
verksamheter och fastighetsägare. 

56 % 100 % 

 Bibehålla, stärka och fördjupa 
relationerna med förbundets 

samtliga byggnadsnämnder i syfte 
att få bättre och effektivare 

hantering mot bygglovssökare. 

50 % 100 % 

 Stärka kommunernas kunskap om 
räddningstjänstens intresseområde 

i planprocessen och/eller 
riskhantering vid detaljplanering. 

0 % 100 % 
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 Personal ska ha den kompetens 
som behövs för att kunna agera 
inom det förebyggande arbetet i 
förekommande arbetsuppgifter. 

28 % 100 % 

Verksamheters förmåga att 
hantera kemikalier, brandfarlig 

vara och explosiv vara på ett 
säkert och riskminimerande sätt 
ska stärkas genom information, 
rådgivning, tillsyn och tillstånd. 

För verksamheter klassade enligt 
LSO 2 kap 4§ eller omfattas av LBE 

ska nödvändiga åtgärder 
kontinuerligt vidtas för att minska 
risken och hindra eller begränsa 

konsekvenserna av en olycka. Även 
otillåten och felaktig hantering av 

brandfarlig och explosiv vara i 
samhället ska minska. 

0 % 100 % 

Allmänheten ska ha tillgång till 
uppdaterad information om 

riskerna vid verksamheter som 
hanterar kemikalier i en större 

omfattning. 

Information om farliga 
verksamheter som överskrider 

gränsvärdena i lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) ska vara 

aktuell och tillgänglig. 

66 % 100 % 

Brandskyddet i byggnader och 
andra anläggningar ska stärkas 

genom att sotning och 
brandskyddskontroll genomförs 

inom föreskrivet intervall. 

SÄRF ska ha en uppfyllnadsgrad om 
minst 95 % av rengöring (sotning) i 
respektive kommun eller minst 95 

% som helhet samt ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 90 % av 
brandskyddskontroller i respektive 

kommun eller minst 90 % som 
helhet. 

100 % 100 % 

 SÄRF ska möjliggöra för enskilda att 
ha förmåga att använda, rengöra 

och detektera fel på 
uppvärmningsanordningar. 

50 % 100 % 

 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Under 
händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2021 

Räddningsinsatser ska planeras, 
förberedas och genomföras med 

en god och likvärdig kvalité 
utefter de lokala förhållandena. 

Operativa funktioner ska vara 
dimensionerade enligt 

kontinuerligt bedömd riskbild och 
avtal. 

10 % 100 % 

 Fastställd operativ förmåga 
uppfylls genom kvalitetssäkrade 
utbildningar övningar, funktioner 

och utrustning. 

66 % 100 % 

 Säker arbetsmiljö för egen personal 
vid insatser. 

46 % 100 % 

Ha förmågan att under insats 
skydda känsliga miljöområden, 

dricksvattentäkter och 
reningsverk från verkningar av 

Genom kompetensinhämtning och 
-utveckling om lagar, regelverk, 

rutiner och metoder för att kunna 
66 % 100 % 
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släckvatten och kemikalier vid 
olyckor. 

fatta rätt beslut vid pågående 
insats. 

Via samverkan ha en god förmåga 
att hantera stora händelser med 
gemensamma ledningsresurser 

och gränslös räddningstjänst 
inom och utanför förbundets 

område. 

Organisationen ska vara anpassad 
enligt gällande lagstiftning. 

66 % 100 % 

SÄRF ska vid påfrestningar på 
samhällets infrastruktur, 

bibehålla en god beredskap för 
att rädda och skydda 

befolkningen samt civil egendom 
från verkningar av brand och 

andra olyckor. 

Genom samverkan och samarbete 
med andra aktörer i kris ska 

förbundets samlade förmåga 
resultera i proportionerliga 

inriktningsbeslut.   

0 % 100 % 

 Lägsta acceptabla nivå för 
verksamheten ska definieras och 

kvalitetssäkras. 
0 % 100 % 

Planera för att SÄRF vid krig eller 
höjd beredskap ska kunna skydda 
och rädda befolkningen samt civil 

egendom genom upptäckande, 
utmärkning och röjning av farliga 

områden samt indikering, 
sanering och andra åtgärder för 

skydd mot kärnvapen och 
kemiska stridsmedel. 

Ska ha förmåga till samverkan och 
samarbete med andra aktörer vid 
höjd beredskap och krigshändelse 
samt förmåga till proportionerligt 

inriktningsbeslut. 

66 % 100 % 

 

 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Efter 
händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2021 

Genomföra brand-, 
olycksundersökningar och 

insatsutvärderingar i syfte att lära 
av inträffade händelser och 
utveckla räddningstjänsten i 

stort. 

Förbättringsförslag i gjorda 
olycksundersökningar följs upp och 

återkopplas till verksamheten i 
syfte att öka den operativa 

effektiviteten.   

37 % 100 % 

Efter avslutad räddningsinsats 
stödja drabbade med information 

kring behov av bevakning, 
restvärdesskydd, sanering och 

återställning. 

Kontakt med drabbade för 
återkoppling och uppföljning. 

66 % 100 % 

 Förmåga att efter en 
räddningsinsats bedöma om det 

finns behov av att utföra tillsyn vid 
de byggnader eller andra 

anläggningar som omfattas av 
insatsen. 

42 % 100 % 
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Kategori Måluppfyllnad per              
2022-08-31 

Prognos utfall för helår 

Före händelse 45 % 100 % 

Under händelse 40 % 100 % 

Efter händelse 48 % 100 % 

Totalt 44 % 100 % 

 

3.4  Utvärdering av Ekonomisk ställning 
Förbundets egna kapital uppgick efter 2022 års bokslut till 57,4 Mnkr. 

Prognosen för resultat 2022 är minus 2,1 Mnkr och prognosen för Eget kapital per 2022-12-31 är 55,3 

Mnkr vilket ska täcka ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998 samt förbundets risker. 

Eget kapital 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Ingående balans 2022-01-01 57 413 

Prognos 2022 -2 075 

Utgående balans eget kapital 2022-12-31 prognos 55 338 

Ansvarsförbindelse 2022-12-31 prognos -12 166 

 

 

3.5  Balanskravsutredning 
Uppgift om årets balanskravsresultat ska redovisas och ska rensas från poster som inte härrör från 

den egentliga verksamheten.  

Förbundet använder inte Resultatutjämningsfond (RUR).  

SÄRF har en god soliditet på grund av tidigare års vinster och med en god ekonomisk hushållning bör 

det egna kapitalet användas till att täcka tillfälliga förluster. Kommunalförbundet redovisar ett 

prognosticerat balanskravsresultat på 0 för 2022. 

Beräkning av Balanskravsresultat 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Ingående balanskravsresultat från 2021 -182 

Prognos för årets Resultat 2022  -  2 075 

Reducering av jämförelsestörande poster 0 

Reducering av samtliga realisationsvinster -    475 

Prognos av årets resultat 2022 efter balanskravsjusteringar - 2 550 

Användning av medel från Eget kapital 2 732 

Prognos av utgående balanskravsresultat 2022-12-31 0 

 

 

3.6  Risker och möjligheter 

3.6.1  Pensioner 

Enligt prognos från KPA per 2022-08-31 beräknas pensionskostnad för 2022 att vara oförändrad 

jämfört med budget.  
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Slutlig kostnad för helåret 2022 kommer att baseras på prognos från KPA per 2022-12-31. 

 

3.6.2  Självrisk vid stor skada 

I händelse av stor skada är SÄRF:s självrisk vid Räddningsinsats 0,02 % av aktuell kommuns 

sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en risk på max ca 4,8 Mnkr per skada. 

3.6.3  Personal 

Det pågår en generationsväxling inom förbundet och under 2022 har fem medarbetare avgått med 

avtalspension (SAP-R) och ytterligare fem har möjlighet att gå. 

3.6.4 Prisökningar 

Det har varit höga kostnader på el och bränsle under året och ytterligare prisökningar är att vänta 

samtidigt som priser på andra inköp också blir påverkade. 
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4 Finansiella rapporter 

4.1  Periodens resultat 
Direktionen beslutade 2021-06-11 om en rambudget för 2022 på 178,4 Mnkr vilket är en höjning av 

medlemsbidraget med 2,4 % samt beslutades 2021-12-10 i samband med beslut om förbundets 

internbudget att förbundet tillfälligt kan använda eget kapital till att täcka det budgeterade 

underskottet på 4,1 Mnkr varav budgeterat underskott för perioden januari – augusti är 2,7 Mnkr.  

SÄRF redovisar ett negativt resultat för perioden januari t.o.m. augusti 2022 på 5,5 Mnkr. Resultatet 

är därmed minus 2,7 Mnkr jämfört med budget.  

Medlemsbidraget har höjts med 2,4 % samt är både verksamhetens övriga intäkter och kostnader 

högre än samma period föregående år. 

 

4.2  Resultaträkning 

Resultaträkning för perioden 
Belopp i Tkr 

Budget 
Helår 2022 

Budget 
jan - aug 

2022 

Utfall        
jan – aug 

2022 

Utfall        
jan – aug 

2021 

Prognos 
Helår 2022 

Verksamhetens intäkter 24 697 16 464 15 654 14 361 25 172 

Verksamhetens kostnader -195 841 -130 805 -133 848 -127 460 -195 841 

Avskrivningar -9 562 -6 374 -5 125 -4 834 -8 462 

Verksamhetens Nettokostnader -180 706 -120 715 -123 319 -117 933 -179 131 

Medlemsbidrag 178 442 118 961 118 961 116 203 178 442 

Finansiella intäkter 0 0 113 0 500 

Finansiella kostnader -1 886 - 1 012 -1 309 -735 -1 886 

Resultat -4 149 -2 766 - 5 554 - 2 465           -2 075 

 

4.3.  Balansräkning 

Balansräkning 
Belopp i Tkr 

2022-08-31 2022-01-01 

Maskiner och inventarier 43 591 49 151 

Pågående investering 12 763 3 618 

Långfristiga fordringar 19 4 

Anläggningstillgångar 56 373 52 773 

Kortfristiga fordringar 23 557 16 095 

Kassa och Bank 86 973 99 347 

Omsättningstillgångar 110 530 115 442 

SUMMA TILLGÅNGAR 166 903 168 215 

Ingående Eget kapital 57 452 57 412 

Resultat -5 554 40 

Eget Kapital 51 898 57 452 

Avsättningar 79 922 74 575 

Kortfristiga skulder 35 083 36 188 

Skulder 35 083 36 188 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

166 903 168 215 

Ansvarsförbindelse 12 735 13 289 
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5  Noter 

5.1 Redovisningsprinciper 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste 

årsredovisningen. 

Budgetuppföljning för utfall i jämförelse med internbudget visar på avvikelser som hänförs till 

säsongsvariationer, budget är jämnt fördelad över årets månader men utfall sker till stor del under 

vår och höst. 

 

6 Driftsredovisning 

6.1.  Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter är lägre än Internbudget då SÄRF:s avtal med medlemskommunerna 

avseende Krisberedskapshandläggare är vilande samt är intäkter från extern utbildning lägre på 

grund av den ombyggnation som har pågått av Guttasjöns övningsanläggning under perioden.  

6.2  Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader är högre än internbudget på grund av säsongsvariationer men det finns några 

avvikelser på årsbasis såsom att SÄRF:s avtal med medlemskommunerna avseende 

Krisberedskapshandläggare är uppsagt samt att tjänster hålls vakanta i syfte att minimera årets 

budgeterade förlust.  

Det pågår en generationsväxling inom förbundet och fem medarbetare av tio möjliga har per 2022-

08-31 avgått med avtalspension (SAP-R).  

Pensionskostnader baseras på uppgifter från pensionsbolaget KPA och ligger i nivå med 

Internbudget.  

Kostnader för materiel och tjänster är totalt högre än budget då det varit prisökningar på el och 

bränsle samt att kostnader för Guttasjön övningsanläggning har varit högre på grund av den 

ombyggnation som pågått under perioden.  

Avskrivningar är lägre än budget då det är långa leveranstider på grund av brist på 

halvledarkomponenter. 

6.3  Finansnetto 
De finansiella intäkterna avser avkastning på förbundets likvida medel. Förbundets medel är inlånade 

till Borås Stads koncernkonto och räntan är en månads Stibor vilket för augusti blev 0,733 %. 

De finansiella kostnaderna utgör till största delen ränta på pensionsskulden för värdesäkring av 

tidigare avsättningar. 

7  Investeringsredovisning 
Förbundets investeringar består till största delen av fordon och materiel för den operativa 

verksamheten. Vid bildandet av SÄRF bestämdes det att förbundet inte ska äga några fastigheter 

utan detta är en uppgift som kvarstår för respektive medlemskommun. I undantagsfall görs 

investeringar i inventarier som är kopplat till lokaler och övningsanordningar. 
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Investeringar görs efter en långsiktig plan för att på det sättet säkerställa en jämn kvalité och en 

ekonomisk balans.  

Förbundet tillämpar komponentavskrivning av sina tillgångar. Förbundets befintliga 

anläggningstillgångar med värde som uppgår till väsentligt belopp består framför allt av brandbilar. 

Fordonen har i sin helhet samma förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets bedömning är att 

varje fordon består av en komponent. 

 

Årets investeringar  
Belopp i Tkr 

Utfall 2022–08 

Budget 2022  
(inkl. pågående 

investeringar per 
2022-01-01) 

Prognos 
utfall helår 

Höjdfordon   7 000 7 000 

Släck/Räddningsbil 3st 4 300 12 600 12 600 

Lastväxlartank 2 st.  3 310 3 310 

Transportbilar 2 st.  975 975 

Personbilar 2 st. 172 475 475 

Övriga fordon (Terräng, RCB, FIP) och Båt  4 620 4 620 

Band till bandvagnar 876 1 500 1 500 
It, teknik 119 3 120 3 120 

Ledningscentral teknik 705 930 930 

Ombyggnation Guttasjön, Inventarier 986 1 400 1 400 

Reningsverk, slangtvätt 1 518 1 500 1 500 

Utbildningscontainer 2 959 3 500 3 500 

Räddningsutrustning 692 2 045 2 045 

Summa 12 327  42 975 42 975  
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1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är  
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna i förbundet ska även bedöma 
om delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av delårsbokslutet  
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads Revisionskontor 
och redovisas i innevarande rapport.  

Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan 
säkerställas.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande. 
Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska 
besvara följande revisionsfrågor: 

• Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer och god
redovisningssed?

• Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?

• Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida resultat/måluppfyllelse kommer
att kunna uppnås?

• Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild
uppmärksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation (RKR) R17 om Delårsrapport. Granskningen har utförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ansvarig.

1.4 Metod 
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning 
av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen 
har innefattat att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssamman-
draget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har 
genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till 
områden där risken för väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande 
har genomförts.
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Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1  
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av 
konton med större avvikelser mellan delåren 2021 och 2022 har utförts. Stickprov har framförallt 
gjorts på konton som inte granskats vid föregående delårsrapport. Totalt har en genomgång av 
16 kontons verifikationer genomförts.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. 
Förbundets pensionsavsättning och prognos för pensioner har granskats översiktligt.

Intervju och avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.

1.5 Projektorganisation
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands 

läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning
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2 Granskningsresultat
2.1 Lagar och rekommendationer  
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunal- 
förbund minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för  
verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.2

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet 
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om förhållanden 
som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig 
betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.3 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räken-
skapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument som 
används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet.4 Delårsrapporten ska enligt 
kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast två 
månader efter rapportperiodens slut.5

Delårsrapporten ska innehålla:6

• en resultaträkning

• en balansräkning

• en förenklad förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under  
rapportperioden. 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör delårsrapport 
kan förbundet välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sin 
delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR R17 innehålla en samlad men översiktlig 
beskrivning av drifts- och investeringsverksamhet.7

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid upprättandet 
av delårsrapporten.8 

Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårs- 
rapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om och om den uppfyller lagstiftarens 
krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) avseende innehåll och 
utformning. 

Direktionens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlems- 
kommuns kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive kommunfullmäktige 
underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god  
ekonomisk hushållning kan säkerställas.9

2 LKBR, Kap 1. 3§
3 RKR R 17
4 Ibid
5 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141
6 LKBR, Kap 13. 2§
7 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142
8 Ibid
9 Se ex. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommunala samverkansformer, 2009, s.102-103
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2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan delårsbok-
slutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i  
redovisningssystemet.

2.2.1 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Resultat- och balansräkning
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport 
redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för 
resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår.

I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en del-
årsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps utgång. 

Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning 
enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också 
innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. 

SÄRF upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader. Detta är 
inom den tidsram som anges i LKBR. 

Delårsrapporten innehåller:

• Resultaträkning

• Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast
föregående räkenskapsår

• Balansräkning

• Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut

• Förenklad förvaltningsberättelse

• Översiktlig beskrivning av drift- och investeringsverksamhet

• Helårsprognos

• Årsbudget

Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för SÄRF överensstämmer 
med uppställningen i senaste årsredovisningen.  

2.4 Förvaltningsberättelse
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, 
utan bara en förenklad förvaltningsberättelse. 

Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Revisionskontoret bedömer att 
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förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av SÄRF:s verksamhet, upp- 
lysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt 
andra förhållanden av vikt. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk hushållning 
kommer uppnås och följts i enlighet med RKR R17. Revisionskontoret konstaterar att förvalt-
ningsberättelsen i SÄRF:s delårsrapport innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och 
att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I delårsrapporten genomför Direktionen en 
samlad bedömning om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2022. 

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett underskott om 5,5 mnkr för perioden 
1 januari 2022 till 31 augusti 2022. Budgeten för 2022 är underfinansierad med 4,1 mnkr.10

Den underfinansierade budgeten beror i huvudsak på kostnader som tillkommit på grund av 
förändringar i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har 
ökat i samma omfattning som kostnaderna. Direktionen föreslås att för helåret 2022 besluta 
om att kvarvarande underskott tas mot eget kapital och att det egna kapitalet ej ska återställas.

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt beslutad rambudget. 
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år.  
I beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 
enligt prognos per föregående årsskifte. 

Prognosen för helåret 2022 är ett negativt resultat om 2,1 mnkr (budget: -4,1 mnkr). Förbättring 
jämfört med budget beror enligt förbundet på försäljning av anläggningstillgångar, lägre  
avskrivningar på grund av långa leveranstider samt att förbundet numera får ränta på inlåning 
till Borås Stads koncernkonto. 

Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat inte prognostiseras att 
uppnås för helåret.

Verksamhetens budgetföljsamhet är hög men det finns avvikelser då kostnader för el och bränsle 
har stigit. Därutöver har övningsanläggningen Guttasjöns ombyggnation påverkat förbundet.11 

Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Vid tiden för delårsbokslutet hade fem med-
arbetare av tio som uppnått pensionsålder avgått med avtalspension (SAP-R). Pensionskostnader 
från KPA ligger i nivå med budget. 

2.6 Måluppfyllelse 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan 
ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp  
kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen ut- 
värdera måluppfyllelsen. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verk-
samhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen beslutar om ett 
handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. 

10 SÄRF Delårsrapport, 2022-08-31 sid 6.  
11 Ibid. sid 6-7. 
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Direktionen tog beslut 6 december 2019 om handlingsprogrammet för perioden 2020-2023. 
Handlingsprogrammet har reviderats under 2021 och beslutas av Direktionen.

Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument för SÄRF som kan anpassas 
utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. Programmet beskriver SÄRF:s 
förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda riktlinjer för de kommande 
fyra åren. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens uppdrag 
som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplaner. 

Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.12 
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under 
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestations-
mål. Prestationsmål för 2022 fastställdes av Direktionen 10 december 2021 i Verksamhetsplan 
och internbudget för 2022. Sammantaget fastställdes 20 prestationsmål för 2022 uppdelat på 
kategorierna; före händelse (9 st.), under händelse (8 st.) och efter händelse (3 st.).

I delårsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prestationsmål per 31 augusti 2022 i 
sammanfattad form. I uppföljningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023 
samt de prestationsmål som är beslutade för 2022.

Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en skattning 
av måluppfyllelsen/genomförandet. Förbundet genomför även en skattning i % av hur stor del  
av målet som är uppfyllt fram till 31 augusti 2022 och en prognos över genomförandet för hel-
året 2022.

Måluppfyllelsen per 31 augusti 2022 redovisas i enlighet med nedanstående:

12 SÄRF, Verksamhetsplan och internbudget 2022, beslutad av Direktionen 10 december 2021 

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Före händelse

0 9 0 av 9 prestationsmål 2022

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Under händelse

0 8 0 av 8 prestationsmål 2022

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Efter händelse

0 3 0 av 3 prestationsmål 2022

Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 31 augusti 2022

0 20 1 av 20 prestationsmål 2022

Sammantaget är 20 av 20 prestationsmål inte helt uppfyllda per 31 augusti 2021. Förbundet skattar 
i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 44 % uppfyllt hittills under året. Prognosen för 
helåret 2022 är att uppfyllandegraden kommer öka till 100 %.

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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2.7 Investeringsredovisning
Revisionskontoret har i denna granskning av delårsrapporten särskilt granskat processen för 
investeringsredovisningen. En av anledningarna är att RKR har reviderat sin rekommendation 
för drift- och investeringsredovisning RKR R14 i december 2021. 

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
investeringsverksamheten. Det framgår även av RKR R 14 att investeringsredovisningen ska 
utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot budget och andra för in-
vesteringsverksamheten relevanta beslut. Vidare framgår att investeringsredovisningens poster 
avseende utfall och budget ska vara beräknade enligt samma metoder och principer, samt även 
i övrigt vara jämförbara.

Revisionskontoret har särskilt granskat förbundets investeringar för åren 2021 och 2022. 
Förbundet redovisar årets investeringar på sidan 14 i delårsrapporten. Investeringar görs enligt 
förbundet efter en långsiktig plan för att säkerställa en jämn kvalité och en ekonomisk balans. 

Förbundets investeringar hittills under året består främst av släck/räddningsbil (3 stycken) men 
även av utbildningscontainer. Förbundet redovisar ett utfall på 12,3 mnkr för investeringarna 
hittills genomförda under året. Prognos för helåret är att förbundet ska genomföra samtliga 
investeringar som är upptagna i budget. 

Stickprov har genomförts på konton som rör investeringar och inventarier. Resultatet av genom-
förda stickprov samt genomgång av anläggningsregistret visar inte på några avvikelser. Ett fåtal 
kontrollfrågor har stämts av med förbundets ekonomiavdelning. 

Årets investeringar som genomförts hittills framgår av nedanstående tabell:

13 SÄRF Delårsrapport, 2022-08-31 sid 14.  

Tabell 1. Årets investeringar per 2022-08-31.13

2.8 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. 



10

Borås Stad  |  Revisionskontoret•

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2022 som antagits 
av Direktionen 18 mars 2022. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upp- 
rättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern 
styrning och kontroll. 

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2022 
genom att identifiera de rutiner och processer som är väsentliga för verksamheten att följa upp. 
Dessa har samlats i planen för intern kontroll. 

Processen för förbundets arbete med intern kontroll beskrivs i bilden nedan. 

Bild 1. Process för intern kontroll i SÄRF, 2022-09-22

Arbetet i förbundet med intern kontroll har fortsatt löpande under året. En tjänsteperson från kansliet 
leder den interna internkontrollgruppen. En från varje avdelning ingår i gruppen (avdelning 
kansli, avdelningen för skydd och samhälle, avdelningen för insats och beredskap, avdelningen  
för utbildning och avdelningen för teknik och fastighet). Gruppen väljer att utföra kontroller 
utifrån riskanalys. Gruppen gör bland annat stickprovskontroller på löner och redovisning.  
En del kontrollåtgärder ska utföras och en viss nivå av stickprov ska göras enligt riskanalys/ 
intern kontrollplan för 2022 men gruppen kan själv bestämma att utföra flera stickprov än dessa. 
Gruppen går ut till varandras avdelningar och stämmer av arbetet med intern kontroll. Man ser 
verksamheten med ”nya ögon” och kan exempelvis ställa frågor om varför en avdelning arbetar 
på ett visst sätt. Gruppen skriver åtgärdsrapporter och arbetar delvis med förbättringsarbete. 

Det görs en intern uppföljning av Internkontrollplan och beslutade kontrollåtgärder i risk- 
analysen i samband med tertialuppföljning. SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i 
årsredovisningen.

Revisionskontoret noterar att Policy för intern kontroll inte uppdaterats sedan 2017. 

2.9 Övriga iakttagelser 
Revisionskontoret noterar att SÄRF för närvarande åter erhåller ränta på förbundets medel om 
86,9 miljoner14 som är insatt hos internbanken i Borås Stad. Räntan är för närvarande 0,733 procent.  

14 Enligt mail från förbundets ekonomichef 2022-10-19 
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsbokslut 31 augusti 2022 ska de 
förtroendevalda revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag är Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. 
Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredo-
visning. De förtroendevalda revisorernas bedömning baseras på en genomgång av Direktionens 
redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Direktionens 
delårsbokslut som presenteras i innevarande rapport. 

Revisionskontoret i Borås Stad bedömer att SÄRF:s delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet 
 med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och 
RKR R17. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med de krav som 
finns gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten innehåller 
en förenklad förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. Resultatet för 
perioden är ett underskott om 5,5 mnkr. För helåret 2022 redovisar SÄRF en prognos om 
ett underskott på 2,1 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre jämfört med budget (budget -4,1 mnkr). 
Revisionskontoret noterar att prognosen som lämnas inom ramen för delårsbokslutet innebär att 
det finansiella målet om ett nollresultat prognostiseras att inte uppnås under året. 

Revisionskontoret konstaterar att Direktionen behandlar delårsrapporten i oktober månad. Detta 
medför att tiden för att vidta styrande åtgärder före årets slut blir mycket kort.

Sammantaget konstateras att SÄRF i sin delårsrapport per 31 augusti 2022 genomfört uppföljning 
avseende samtliga 20 prestationsmål som Direktionen fastställt för 2022. Sammantaget är 20 av 
20 prestationsmål inte uppnådda. Förbundet skattar i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett 
till 44 % som genomfört hittills under året. Prognosen för helåret 2022 är att uppfyllandegraden 
kommer öka till 100 % måluppfyllelse.

Revisionskontoret i Borås Stad bedömer att Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund inom  
ramen för delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltnings-
berättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. 
Samtliga av Direktionens särskilda aktiviteter följs upp på ett enhetligt sätt i delårsrapporten 
och Revisionskontoret bedömer mot denna bakgrund att redovisningen av verksamhetsresultatet i  
delårsrapporten i huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen beslutat om. Revisionskontoret 
rekommenderar de förtroendevalda revisorerna att godkänna den av förbundet upprättade  
delårsrapporten.

Borås den 25 oktober 2022

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Stefan Sjöblom
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 

Fordringar om en sammanlagd summa av 767 764 kronor skrivs av. 

Ärendet i sin helhet 

Servicekontoret, Redovisningsservice, har inkommit med förslag på 

avskrivningar över ett halvt basbelopp. Fordringarna uppgår till mer än ett halvt 

basbelopp per gäldenär och avser dels ett ärende som avser ett dödsbo där det 

saknas tillgångar (45 583 kronor) och dels ett ärende som avser avslutad 

konkurs (722 181 kronor). 

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar som tillsammans uppgår till 

en summa om 767 764 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga underlag från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2022-12-19 

Beslutet expedieras till 

1. Redovisningschef Nina Clareving, nina.clareving@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Godkänna ytterligare 10 422 000 kronor utöver de 52 500 000 kronor som 

ingår i Borås Stads investeringsbudget 2023 avseende nybyggnation av 

Äventyrets förskola, Vinkelvägen, Paradis 1:4 och därmed anvisa 

Lokalförsörjningsnämnden 62 922 000 kronor, under förutsättning att 

Förskolenämnden tillstyrker förslaget.    
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00321 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna ytterligare 10 422 000 kronor utöver de 52 500 000 kronor som 

ingår i Borås Stads investeringsbudget 2023 avseende nybyggnation av 

Äventyrets förskola, Vinkelvägen, Paradis 1:4 och därmed anvisa 

Lokalförsörjningsnämnden 62 922 000 kronor, under förutsättning att 

Förskolenämnden tillstyrker förslaget.   

Ärendet i sin helhet 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023. I underlaget till 

budgeten finns avsatt 52 500 000 kronor. 

Fastighetens storlek uppgår till 7350 m² och den totala ytan på byggnaden 

uppgår till 1490 m² BRA (ca 1590 m² BTA). Beskaffenheten på tomten gör att 

en suterrängbyggnad är mest lämpad för fastigheten.  Förskolan kommer 

inrymma nio hemvister för totalt 120 barn.  

Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra 

Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighetsanpassningar. Byggnadens tak 

kommer att förses med solcellspaneler. 

Att projektet överskrider budget beror på en kraftigare prisutveckling än 

tidigare bedömning. Det beror även på att tomtens beskaffenhet medfört högre 

kostnader för exempelvis schakt och suterräng, att byggnaden fått sedumtak 

samt en utökad solcellsanläggning. 

Förskoleverksamheten är idag inhyrd i moduler i Trollevi som avflyttas när den 

nya förskolan är inflyttningsklar. Bygglovet för tillfälliga paviljonger går ut 2025 

och behöver ersättas med nya lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. 

Den avgående kostnaden för befintliga paviljonger uppges till - 1 470 636 kr 

vilket avser hyran till paviljongägaren. När hänsyn även tas till Borås Stads egna 

kostnader för drift, konsumtion och kapital beräknas den avgående kostnaden 

till 2 928 000 kronor. Det innebär att investeringen i nuläget inte medför någon 

ökad kostnad för Borås Stad jämfört med befintliga paviljonger. 

Byggstart beräknas preliminärt till april 2023 och med preliminär inflyttning maj 

2024.           



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan för Äventyrets förskola från Lokalförsörjningsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Förskolenämnden 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Alternativt förslag KD/M 

10. Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den 

totala summan för projektet har ökat med 20 MSEK (47%) jämfört med projekteringsframställan i 

mars 2022. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads 

investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar 

därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen 

att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och 

totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas 

längre fram i syfte att sänka totalkostnaden 

att komplettera konsekvensanalysen med information om byggprojektet kan senareläggas utan att 

behöva förlänga bygglovet för befintliga moduler i Trollevi 

att komplettera konsekvensanalysen med information om bygglov är möjligt att förlänga för 

befintliga moduler i Trollevi 

att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 

att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023 
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Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 

1(4) 

Datum 

2022-12-13 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00115 2.6.1.1 

 

Jan-Erik Torild 
Handläggare 
033 357388 
 

 

 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Äventyrets förskola, 

Vinkelvägen, Paradis 1:4. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 

som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner upprättat förslag. 

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 

Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 



Borås Stad 
Datum 

2022-11-03 
 Sida 

2(4) 

 

 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 

Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 

Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 

Isegran (M) och Olle Engström (SD)  

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 

upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 

Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Projektets handläggning 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om en förskola för 120 barn på Vinkelvägen i 

Sparsör. Förstudiekonto öppnades 2019-12-10.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden och tillstyrktes av 

förskolenämnden 2022-04-21 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-04-25.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 

2023 med en projektbudget om 52 500 tkr.  

 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

Förskoleförvaltningen genomfört en förstudie under början av 2020.  

Fastighetens storlek uppgår till 7350 m² och den totala ytan på byggnaden 

uppgår till 1490 m² BRA (ca 1550 m² BTA). 

 

Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn uppdelat för 

yngre och äldre barn. Beskaffenheten på tomten gör att en suterrängbyggnad är 

mest lämpad för fastigheten. På plan 1 placeras tillagningskök, UC/el och 

personalutrymme. På plan 2 placeras hemvister, matsal, ateljé, samt en 

gemensam samlingslokal. Utförandet medför en utvändig miljö som tillvaratas 

på det mest effektiva sättet i förhållande till terrängen, vilket skapar 

förutsättningar för tillgängliga funktioner och därtill upprätthåller man en friyta 

om 26 m²/barn. 

 

Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra Götalands 

regions riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. Lokalerna kommer även att 

utföras enligt regler för P-märkning. Byggnadens placering och väderstreck 

medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. Parkeringsantalet 

följer parkeringsreglerna och trafiksäkerheten har beaktats i projekteringen. 
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Projektet överskrider budget baserat på en kraftigare prisutveckling är tidigare 

bedömd. Tomtens beskaffenhet medför högre kostnader för ex schakt och 

suterräng. Byggnaden har fått sedumtak och en utökad solcellsanläggning.  

 

Konsekvensanalys lokaler 

Förskoleverksamheten är idag inhyrd i moduler i Trollevi som avyttras när den 

nya förskolan står inflyttningsklar. Bygglov för tillfälliga paviljonger går ut 2025 

och behöver ersättas med nya lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. 

Tidplan 

Byggstart preliminär april 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 62 922 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 40 180 kronor. 

 

Byggentreprenad                 44 797 000 kr             

Markentreprenad 11 500 000 kr             

Projektering                 2 865 000 kr             

Kontroll och besiktning                210 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 1 500 000 kr  

Oförutsett  1 200 000 kr  

Byggherrekostnad 800 000 kr  

Ränta under byggtid 50 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  62 922 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad   0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 2 763 458 kr  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 563 220 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN - 1 470 636 kr Befintliga paviljonger 

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad  1 856 042 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
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Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Ny schablonhyra  2 929 340 kr  

Befintlig hyra - 2 928 000 kr Paviljonger 

Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 1 340 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2023  

Totalhyra 2 929 340 kr  

Befintlig hyra - 2 928 000 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  1 340 kr  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förskolenämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx

Projekt nr: xxxxx   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-03-08 2022-12-13 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-03-08 2022-12-13 xxxx-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 38 000 56 297 Myndighetskostnader 1 500 1 500 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 500 500
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 1 000 1 000
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 1 865 2 865 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 600 1 350
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 400 690
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 150 150
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 110 70
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 175 150
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 110 125
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100 120
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 110 60
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 110 150

Summa entreprenadutgift 0 38 000 56 297 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 4 475 5 425 0 Kostnader för kontroll 260 210 0
Summa utgifter projektet 0 42 475 61 722 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 50 50
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 150 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 10 10
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 10 10
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss 10 10

9652 8865   Kontroll Kök 10 10
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 10 10
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) + index 525 1 200 9652 8885   Kontroll Övrigt 10 10
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 800 800
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 0

Summa total för projektet 43 000 43 000 62 922 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50

Yta m² BTA 1 590 1 566 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 27 044 40 180 ########## Summa byggherrekostnad 4 475 5 425 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 23 899 35 950 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx

Projekt nr: xxxxx   

Utgift byggherre kr/m² BTA 2 814 3 464 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Äventyrets fsk

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr  / 62016

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 11 500 000 18,28% 11 500 000 18,28%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 

/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

15 252 000 24,24% 15 252 000 24,24%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 6 500 000 10,33% 6 500 000 10,33%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
3 220 000 5,12% 3 220 000 5,12%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 3 500 000 5,56% 3 500 000 5,56%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 14 075 000 22,37% 14 075 000 22,37%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 750 000 1,19% 750 000 1,19%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 1 500 000 2,38% 1 500 000 2,38% Delsumma

56 297 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 2 865 000 4,55% 2 865 000 4,55%

Bygg- och projektledning 800 000 1,27% 800 000 1,27%

Kreditivräntor 50 000 0,08% 50 000 0,08%

Myndighetskostnader 500 000 0,79% 500 000 0,79%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 210 000 0,33% 210 000 0,33%

Övrigt 1 200 000 1,91% 1 200 000 1,91% Delsumma

0,00% 0,00% 5 625 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 1 000 000 1,59% 1 000 000 1,59%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 62 922 000 1,00 0 0 62 922 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 62 922 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -62 922 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 
Finansiering 

( PLU, ENERGI 
etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2022-03-02

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Äventyrets fsk

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 0  / 62016

Färdigställt 0

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2022-03-02

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 11 500 000
Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
1 149 040 12 649 040 30 421 635

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

15 252 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter

1 000 000
Övrigt post - fördelning

1 523 927 17 775 927 80 222 199

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

6 500 000
Övrigt post - fördelning

649 457 7 149 457 30 238 315

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 

övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
3 220 000

Övrigt post - fördelning
321 731 3 541 731 30 118 058

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

3 500 000
Övrigt post - fördelning

349 708 3 849 708 20 192 485

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 

va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 

kyla, storköksutrustning
14 075 000

Övrigt post - fördelning
1 406 325 15 481 325 25 619 253

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

750 000
Övrigt post - fördelning

74 937 824 937 15 54 996

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 1 500 000
Övrigt post - fördelning

149 875 1 649 875 15 109 992

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 62 922 000 Avskrivn/ år = 1 976 933 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 786 525

Kapitalkostnad år 1= 2 763 458

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 160 Dnr LFN 2022-001152.6.1.1 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Äventyrets förskola, 
Vinkelvägen, Paradis 1:4. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om en förskola för 120 barn på Vinkelvägen i 
Sparsör. Förstudiekonto öppnades 2019-12-10.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden och tillstyrktes av 
Förskolenämnden 2022-04-21 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-04-25.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 52 500 tkr.  

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Förskoleförvaltningen genomfört en förstudie under början av 2020.  
Fastighetens storlek uppgår till 7350 m² och den totala ytan på byggnaden 
uppgår till 1490 m² BRA (ca 1550 m² BTA). 
 
Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn uppdelat för 
yngre och äldre barn. Beskaffenheten på tomten gör att en suterrängbyggnad är 
mest lämpad för fastigheten. På plan 1 placeras tillagningskök, UC/el och 
personalutrymme. På plan 2 placeras hemvister, matsal, ateljé, samt en 
gemensam samlingslokal. Utförandet medför en utvändig miljö som tillvaratas 
på det mest effektiva sättet i förhållande till terrängen, vilket skapar 
förutsättningar för tillgängliga funktioner och därtill upprätthåller man en friyta 
om 26 m²/barn. 
 
Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra Götalands 
regions riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. Lokalerna kommer även att 
utföras enligt regler för P-märkning. Byggnadens placering och väderstreck 
medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. Parkeringsantalet 
följer parkeringsreglerna och trafiksäkerheten har beaktats i projekteringen. 
 
Projektet överskrider budget baserat på en kraftigare prisutveckling är tidigare 
bedömd. Tomtens beskaffenhet medför högre kostnader för ex schakt och 
suterräng. Byggnaden har fått sedumtak och en utökad solcellsanläggning.  

Konsekvensanalys lokaler 

Förskoleverksamheten är idag inhyrd i moduler i Trollevi som avyttras när den 
nya förskolan står inflyttningsklar. Bygglov för tillfälliga paviljonger går ut 2025 
och behöver ersättas med nya lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Tidplan 

Byggstart preliminär april 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 62 922 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 40 180 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar 
Budgetsammanställning 
Investeringskalkyl 
 

 



Alternativt förslag KD/M 

10. Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den 

totala summan för projektet har ökat med 20 MSEK (47%) jämfört med projekteringsframställan i 

mars 2022. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads 

investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar 

därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen 

att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och 

totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas 

längre fram i syfte att sänka totalkostnaden 

att komplettera konsekvensanalysen med information om byggprojektet kan senareläggas utan att 

behöva förlänga bygglovet för befintliga moduler i Trollevi 

att komplettera konsekvensanalysen med information om bygglov är möjligt att förlänga för 

befintliga moduler i Trollevi 

att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 

att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023 

 



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx

Projekt nr: xxxxx   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-03-08 2022-12-13 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2022-03-08 2022-12-13 xxxx-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 38 000 56 297 Myndighetskostnader 1 500 1 500 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 500 500
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 1 000 1 000
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 1 865 2 865 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 600 1 350
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 400 690
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 150 150
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 110 70
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 175 150
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 110 125
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100 120
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 110 60
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 110 150

Summa entreprenadutgift 0 38 000 56 297 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 4 475 5 425 0 Kostnader för kontroll 260 210 0
Summa utgifter projektet 0 42 475 61 722 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 50 50
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 150 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 10 10
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 10 10
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss 10 10

9652 8865   Kontroll Kök 10 10
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 10 10
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) + index 525 1 200 9652 8885   Kontroll Övrigt 10 10
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 800 800
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 0

Summa total för projektet 43 000 43 000 62 922 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50

Yta m² BTA 1 590 1 566 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 27 044 40 180 ########## Summa byggherrekostnad 4 475 5 425 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 23 899 35 950 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx

Projekt nr: xxxxx   

Utgift byggherre kr/m² BTA 2 814 3 464 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Äventyrets fsk

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr  / 62016

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 11 500 000 18,28% 11 500 000 18,28%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 

/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

15 252 000 24,24% 15 252 000 24,24%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 6 500 000 10,33% 6 500 000 10,33%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
3 220 000 5,12% 3 220 000 5,12%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 3 500 000 5,56% 3 500 000 5,56%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 14 075 000 22,37% 14 075 000 22,37%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 750 000 1,19% 750 000 1,19%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 1 500 000 2,38% 1 500 000 2,38% Delsumma

56 297 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 2 865 000 4,55% 2 865 000 4,55%

Bygg- och projektledning 800 000 1,27% 800 000 1,27%

Kreditivräntor 50 000 0,08% 50 000 0,08%

Myndighetskostnader 500 000 0,79% 500 000 0,79%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 210 000 0,33% 210 000 0,33%

Övrigt 1 200 000 1,91% 1 200 000 1,91% Delsumma

0,00% 0,00% 5 625 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 1 000 000 1,59% 1 000 000 1,59%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 62 922 000 1,00 0 0 62 922 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 62 922 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -62 922 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 
Finansiering 

( PLU, ENERGI 
etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2022-03-02

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Äventyrets fsk

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 0  / 62016

Färdigställt 0

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2022-03-02

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 11 500 000
Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
1 149 040 12 649 040 30 421 635

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

15 252 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter

1 000 000
Övrigt post - fördelning

1 523 927 17 775 927 80 222 199

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

6 500 000
Övrigt post - fördelning

649 457 7 149 457 30 238 315

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 

övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
3 220 000

Övrigt post - fördelning
321 731 3 541 731 30 118 058

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

3 500 000
Övrigt post - fördelning

349 708 3 849 708 20 192 485

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 

va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 

kyla, storköksutrustning
14 075 000

Övrigt post - fördelning
1 406 325 15 481 325 25 619 253

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

750 000
Övrigt post - fördelning

74 937 824 937 15 54 996

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 1 500 000
Övrigt post - fördelning

149 875 1 649 875 15 109 992

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 62 922 000 Avskrivn/ år = 1 976 933 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 786 525

Kapitalkostnad år 1= 2 763 458

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-12-13 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00115 2.6.1.1 

 

Jan-Erik Torild 
Handläggare 
033 357388 
 

 

 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Äventyrets förskola, 

Vinkelvägen, Paradis 1:4. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 

som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner upprättat förslag. 

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 

Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 
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Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 

Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 

Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 

Isegran (M) och Olle Engström (SD)  

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 

upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 

Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Projektets handläggning 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om en förskola för 120 barn på Vinkelvägen i 

Sparsör. Förstudiekonto öppnades 2019-12-10.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden och tillstyrktes av 

förskolenämnden 2022-04-21 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-04-25.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 

2023 med en projektbudget om 52 500 tkr.  

 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 

Förskoleförvaltningen genomfört en förstudie under början av 2020.  

Fastighetens storlek uppgår till 7350 m² och den totala ytan på byggnaden 

uppgår till 1490 m² BRA (ca 1550 m² BTA). 

 

Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn uppdelat för 

yngre och äldre barn. Beskaffenheten på tomten gör att en suterrängbyggnad är 

mest lämpad för fastigheten. På plan 1 placeras tillagningskök, UC/el och 

personalutrymme. På plan 2 placeras hemvister, matsal, ateljé, samt en 

gemensam samlingslokal. Utförandet medför en utvändig miljö som tillvaratas 

på det mest effektiva sättet i förhållande till terrängen, vilket skapar 

förutsättningar för tillgängliga funktioner och därtill upprätthåller man en friyta 

om 26 m²/barn. 

 

Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra Götalands 

regions riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. Lokalerna kommer även att 

utföras enligt regler för P-märkning. Byggnadens placering och väderstreck 

medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. Parkeringsantalet 

följer parkeringsreglerna och trafiksäkerheten har beaktats i projekteringen. 
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Projektet överskrider budget baserat på en kraftigare prisutveckling är tidigare 

bedömd. Tomtens beskaffenhet medför högre kostnader för ex schakt och 

suterräng. Byggnaden har fått sedumtak och en utökad solcellsanläggning.  

 

Konsekvensanalys lokaler 

Förskoleverksamheten är idag inhyrd i moduler i Trollevi som avyttras när den 

nya förskolan står inflyttningsklar. Bygglov för tillfälliga paviljonger går ut 2025 

och behöver ersättas med nya lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. 

Tidplan 

Byggstart preliminär april 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 62 922 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 40 180 kronor. 

 

Byggentreprenad                 44 797 000 kr             

Markentreprenad 11 500 000 kr             

Projektering                 2 865 000 kr             

Kontroll och besiktning                210 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 1 500 000 kr  

Oförutsett  1 200 000 kr  

Byggherrekostnad 800 000 kr  

Ränta under byggtid 50 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  62 922 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad   0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 2 763 458 kr  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 563 220 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN - 1 470 636 kr Befintliga paviljonger 

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad  1 856 042 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
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Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Ny schablonhyra  2 929 340 kr  

Befintlig hyra - 2 928 000 kr Paviljonger 

Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 1 340 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2023  

Totalhyra 2 929 340 kr  

Befintlig hyra - 2 928 000 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  1 340 kr  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förskolenämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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§ 160 Dnr LFN 2022-001152.6.1.1 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Äventyrets förskola, 
Vinkelvägen, Paradis 1:4. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om en förskola för 120 barn på Vinkelvägen i 
Sparsör. Förstudiekonto öppnades 2019-12-10.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden och tillstyrktes av 
Förskolenämnden 2022-04-21 samt beslutades i Kommunstyrelsen 2022-04-25.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 52 500 tkr.  

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
Förskoleförvaltningen genomfört en förstudie under början av 2020.  
Fastighetens storlek uppgår till 7350 m² och den totala ytan på byggnaden 
uppgår till 1490 m² BRA (ca 1550 m² BTA). 
 
Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn uppdelat för 
yngre och äldre barn. Beskaffenheten på tomten gör att en suterrängbyggnad är 
mest lämpad för fastigheten. På plan 1 placeras tillagningskök, UC/el och 
personalutrymme. På plan 2 placeras hemvister, matsal, ateljé, samt en 
gemensam samlingslokal. Utförandet medför en utvändig miljö som tillvaratas 
på det mest effektiva sättet i förhållande till terrängen, vilket skapar 
förutsättningar för tillgängliga funktioner och därtill upprätthåller man en friyta 
om 26 m²/barn. 
 
Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra Götalands 
regions riktlinjer för tillgänglighetsanpassning. Lokalerna kommer även att 
utföras enligt regler för P-märkning. Byggnadens placering och väderstreck 
medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. Parkeringsantalet 
följer parkeringsreglerna och trafiksäkerheten har beaktats i projekteringen. 
 
Projektet överskrider budget baserat på en kraftigare prisutveckling är tidigare 
bedömd. Tomtens beskaffenhet medför högre kostnader för ex schakt och 
suterräng. Byggnaden har fått sedumtak och en utökad solcellsanläggning.  

Konsekvensanalys lokaler 

Förskoleverksamheten är idag inhyrd i moduler i Trollevi som avyttras när den 
nya förskolan står inflyttningsklar. Bygglov för tillfälliga paviljonger går ut 2025 
och behöver ersättas med nya lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. 
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Tidplan 

Byggstart preliminär april 2023 med preliminär inflyttning maj 2024. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 62 922 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 40 180 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar 
Budgetsammanställning 
Investeringskalkyl 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Godkänna villkorsändring av hyresavtal för Simonsland 16, från den 1 augusti  

2023, med en avtalstid på 12 år och en årlig hyresnivå på 3 900 500 kronor. 

 

 

 

Datum 

2022-12-28 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00889 2.6.1.2 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2022-12-12 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 
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Sida 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00889 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna villkorsändring av hyresavtal för Simonsland 16, från den 1 augusti  

2023, med en avtalstid på 12 år och en årlig hyresnivå på 3 900 500 kronor. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad blev 2021-12-25 uppsagd som hyresgäst för nya villkor avseende 

fastigheten Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB med dotterbolaget 

Simonsland Fabriken AB som hyresvärd. 

De nya villkoren från Kanico AB bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, 

indexuppräkning 100%, värmetillägg med 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 

15 år. Efter förhandlingar resulterade detta i stället i en avtalslängd på 12 år och 

med en bedömd hyresökning på ca 18 %. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade att godkänna avtalsförslaget 2022-11-22, 

som avser ett hyresavtal på 12 år, en hyra på 3 900 500 kr/år och med start från 

1 augusti 2023.  

Avtalet avser en yta på 2 690 kvm som Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för närvarande använder.  1 364 kvm avser 

gymnasial vuxenutbildning och yrkesvux, resterande 1 326 kvm avser 

yrkeshögskolan fram till 2023-06-01. Efter denna tidpunkt kommer den delen 

stå tom eftersom det i nuläget inte finns någon ny tilltänkt hyresgäst. Enligt 

Lokalförsörjningsförvaltningen är planen att använda ytan som expansion för 

YH eller annan utbildningsverksamhet, men kan innebära ett tomrum någon tid 

innan annan verksamhet är på plats.  

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring Simonsland 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Nytt hyresavtal Lokalförsörjningsnämnden Nuvarande hyresavtal Nytt hyresavtal 
Fastighet Simonsland 16 Simonsland 16 
Adress Skaraborgsvägen 3 Skaraborgsvägen 3
Hyresvärd Simonsland Fabriken AB Simonsland Fabriken AB
Yta 2 690 kvm 2 690 kvm 
Hyra ca 3 325 000 kr/år 3 900 500 kr/år
Index 60% 100%
Avtalstid  till 2023-07-31 12 år
Nytt avtal 2023-08-01 5 års förlänging 
Moms Exkl. Exkl.
Värmetillägg 0 kr/kvm 45 kr/kvm
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§ 150 Dnr LFN 2022-003262.6.1.2 

Villkorsändring Simonsland 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna avtalsförslaget. Avtalet 
skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

2021-12-15 blev Borås Stad som hyresgäst uppsagda för nya villkor enligt 
hyresavtal, som gäller Yrkeshögskolan, Proteko samt Marketplace, i fastigheten 
Borås Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB  

Villkorsändringen bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, index 
uppräkning 100 %, värmetillägg på minst 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 
15 år. De nya avtalen börjar gälla hösten 2023. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut gäller hyresavtalet för Yrkeshögskolan. Ytan 
för hyresavtalet är 2 690 kvm. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Borås Yrkeshögskolas textilutbildning använder ca 1 326 kvm, fram till 2023-
06-01 används resterande yta för samma nämnd men annan verksamhet inom 
Vuxenutbildningen. Den bedömda kostnadsökningen blir ca 18 %. 

Avtalen för Proteko samt Marketplace kommer övergå till bolagen och inte ingå 
i verksamhetslokaler för Lokalförsörjningsnämnden. 

Tjänstepersoner från Lokalförsörjningsförvaltningen och Stadsledningskansliet 
har tillsammans med Kanico AB kommit överens om villkor enligt avtalsförslag 
(se bilaga). 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 
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2022-11-22 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00326 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring Simonsland 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna avtalsförslaget. Avtalet 

skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet i sin helhet 

2021-12-15 blev Borås Stad som hyresgäst uppsagda för nya villkor enligt 

hyresavtal, som gäller Yrkeshögskolan, Proteko samt Marketplace, i fastigheten 

Borås Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB  

 

Villkorsändringen bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, index 

uppräkning 100 %, värmetillägg på minst 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 

15 år. De nya avtalen börjar gälla hösten 2023. 

 

Lokalförsörjningsnämndens beslut gäller hyresavtalet för Yrkeshögskolan. Ytan 

för hyresavtalet är 2 690 kvm. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 

Borås Yrkeshögskolas textilutbildning använder ca 1 326 kvm, fram till 2023-

06-01 används resterande yta för samma nämnd men annan verksamhet inom 

Vuxenutbildningen. Den bedömda kostnadsökningen blir ca 18 %. 

 

Avtalen för Proteko samt Marketplace kommer övergå till bolagen och inte ingå 

i verksamhetslokaler för Lokalförsörjningsnämnden. 

 

Tjänstepersoner från Lokalförsörjningsförvaltningen och Stadsledningskansliet 

har tillsammans med Kanico AB kommit överens om villkor enligt avtalsförslag 

(se bilaga).  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 
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Datum 

2022-11-22 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00326 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring Simonsland 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna avtalsförslaget. Avtalet 

skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendet i sin helhet 

2021-12-15 blev Borås Stad som hyresgäst uppsagda för nya villkor enligt 

hyresavtal, som gäller Yrkeshögskolan, Proteko samt Marketplace, i fastigheten 

Borås Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB  

 

Villkorsändringen bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, index 

uppräkning 100 %, värmetillägg på minst 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 

15 år. De nya avtalen börjar gälla hösten 2023. 

 

Lokalförsörjningsnämndens beslut gäller hyresavtalet för Yrkeshögskolan. Ytan 

för hyresavtalet är 2 690 kvm. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 

Borås Yrkeshögskolas textilutbildning använder ca 1 326 kvm, fram till 2023-

06-01 används resterande yta för samma nämnd men annan verksamhet inom 

Vuxenutbildningen. Den bedömda kostnadsökningen blir ca 18 %. 

 

Avtalen för Proteko samt Marketplace kommer övergå till bolagen och inte ingå 

i verksamhetslokaler för Lokalförsörjningsnämnden. 

 

Tjänstepersoner från Lokalförsörjningsförvaltningen och Stadsledningskansliet 

har tillsammans med Kanico AB kommit överens om villkor enligt avtalsförslag 

(se bilaga).  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Nytt hyresavtal Lokalförsörjningsnämnden Nuvarande hyresavtal Nytt hyresavtal 
Fastighet Simonsland 16 Simonsland 16 
Adress Skaraborgsvägen 3 Skaraborgsvägen 3
Hyresvärd Simonsland Fabriken AB Simonsland Fabriken AB
Yta 2 690 kvm 2 690 kvm 
Hyra ca 3 325 000 kr/år 3 900 500 kr/år
Index 60% 100%
Avtalstid  till 2023-07-31 12 år
Nytt avtal 2023-08-01 5 års förlänging 
Moms Exkl. Exkl.
Värmetillägg 0 kr/kvm 45 kr/kvm
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Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 150 Dnr LFN 2022-003262.6.1.2 

Villkorsändring Simonsland 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna avtalsförslaget. Avtalet 
skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

2021-12-15 blev Borås Stad som hyresgäst uppsagda för nya villkor enligt 
hyresavtal, som gäller Yrkeshögskolan, Proteko samt Marketplace, i fastigheten 
Borås Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB  

Villkorsändringen bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, index 
uppräkning 100 %, värmetillägg på minst 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 
15 år. De nya avtalen börjar gälla hösten 2023. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut gäller hyresavtalet för Yrkeshögskolan. Ytan 
för hyresavtalet är 2 690 kvm. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 
Borås Yrkeshögskolas textilutbildning använder ca 1 326 kvm, fram till 2023-
06-01 används resterande yta för samma nämnd men annan verksamhet inom
Vuxenutbildningen. Den bedömda kostnadsökningen blir ca 18 %.

Avtalen för Proteko samt Marketplace kommer övergå till bolagen och inte ingå 
i verksamhetslokaler för Lokalförsörjningsnämnden. 

Tjänstepersoner från Lokalförsörjningsförvaltningen och Stadsledningskansliet 
har tillsammans med Kanico AB kommit överens om villkor enligt avtalsförslag 
(se bilaga). 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 

förskola 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, avseende 

Badstrandsvägens förskola, Räveskalla 1:36. 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-28 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-02 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00104 2.6.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2022-11-30 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00104 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 

förskola 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, avseende 

Badstrandsvägens förskola, Räveskalla 1:36. 

 

Ärendet i sin helhet 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 och avser nybyggnad 

av en förskola med tillagningskök i Sjömarken.  

Byggnaden uppgår till ca 1 220 m² BRA. Lekgården är ca 3 000 m².  Med 

hänsyn till järnvägen uppförs en skyddsmur. Inom projektet görs anpassningar 

för Badresors befintliga verksamhet, parkeringsytan kopplat till förskola, 

badresors verksamhet och allmänhet/badgäster samt mindre fartdämpande 

åtgärder på omkringliggande gator. 

Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn. Den kommer 

ersätta Sjögårdens förskola som har bygglov som upphör för inhyrda 

paviljonger (60 platser).  

Byggstart beräknas preliminärt till november 2023 och med preliminär 

inflyttning januari 2025. 

Investeringen beräknas innebära en utökad kostnad med ca 1 688 tkr/år i 

jämförelse med nuvarande kostnad för Sjögårdens förskola.  

 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för nybyggnad av Badstrandsvägens förskola från 

Lokalförsörjningsnämnden 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Förskolenämnden 
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Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
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Datum 

2022-11-22 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00366 2.6.1.1 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 
 

 

  

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 

förskola  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Badstrandsvägens förskola, Räveskalla 1:36.         

Projektets handläggning 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om nybyggnad av förskola 120 platser i Sjömarken. 

En lokalisering på Badstrandsvägen gjordes och en ny detaljplan för området 

Räveskalla 1:36 är antagen.  

Förstudiekonto öppnades 2019-06-04.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 

2023 med en projektbudget om 56.500 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Projektet avser en nybyggnad av en förskola för 120 platser. Byggnaden är tänkt 

att vara i ett plan med gemensam entré och kapprum uppdelade på yngre och 

äldre barn. Planlösningen bygger på nio hemvister för mindre 

barngruppsstorlek, gemensamhets-/aktivitetsytor samt matsal. Förskolan får 

tillagningskök och erforderliga personalutrymmen. Byggnaden är ca 1220 m2 

BRA (1340 m2 BTA).  

Byggnadens placering på tomten har anpassats efter nuvarande struktur och 

byggnader samt med hänsyn till risk kopplat till järnvägen (skyddsmur uppförs). 

Lekgården utformas efter olika inriktningar och åldrar, samt har tillgång till en 

kulle i direkt anslutning. Lekgården är ca 3000 m2.  

Inom projektet görs anpassningar för Badresors befintliga verksamhet, 

parkeringsytan kopplat till förskola – Badresors verksamhet – 

allmänhet/badgäster, samt mindre fartdämpande åtgärder på omkringliggande 

gator.  
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Byggnaden avses att P-märkas, tillgänglighetsanpassas efter VGR nivå grön och 

förses med solceller 

Konsekvensanalys lokaler 

Badstrandsvägens förskola är planerad för 120 platser och kommer att ersätta 

inhyrda paviljonger för Sjögårdens förskola (60 platser). Paviljongerna har ett 

utgående bygglov och kräver ersättning.  

Tidplan 

Projektering vår 2023. Byggstart preliminärt november 2023 med preliminär 

inflyttning januari 2025. 

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 56 500 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 42 164 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 2 608 883 kr Nybyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 460 000 kr Nybyggnad  

Avgående lokalkostnad för LFN - 1 380 472 kr Sjögårdens förskola 

Tillkommande lokalkostnad för LFN  kr  

Total kostnad 1 688 411 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Befintlig/Ny schablonhyra  2 398 520 kr Nybyggnad  

Avgående hyra  - 1 380 472kr Sjögårdens förskola 

Hyrestillägg av investeringen 0 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 1 018 048 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2023  

Totalhyra 2 398 520 kr  

Befintlig schablonhyra 0 kr  
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Avgående hyra - 1 380 472 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  1 018 048 kr  

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar. 

2. Barnkonsekvensanalys 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förskolenämnden 

 

 

 
 
Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr LFN 2022-003662.6.1.1 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 
Badstrandsvägens förskola, Räveskalla 1:36. 

Sammanfattning av ärendet 

Förskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om nybyggnad av förskola 120 platser i Sjömarken. 
En lokalisering på Badstrandsvägen gjordes och en ny detaljplan för området 
Räveskalla 1:36 är antagen.  

Förstudiekonto öppnades 2019-06-04.  

Projektet finns med i Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 
2023 med en projektbudget om 56.500 tkr. 

Projektet avser en nybyggnad av en förskola för 120 platser. Byggnaden är tänkt 
att vara i ett plan med gemensam entré och kapprum uppdelade på yngre och 
äldre barn. Planlösningen bygger på nio hemvister för mindre 
barngruppsstorlek, gemensamhets-/aktivitetsytor samt matsal. Förskolan får 
tillagningskök och erforderliga personalutrymmen. Byggnaden är ca 1220 m2 
BRA (1340 m2 BTA).  

Byggnadens placering på tomten har anpassats efter nuvarande struktur och 
byggnader samt med hänsyn till risk kopplat till järnvägen (skyddsmur uppförs). 
Lekgården utformas efter olika inriktningar och åldrar, samt har tillgång till en 
kulle i direkt anslutning. Lekgården är ca 3000 m2.  

Inom projektet görs anpassningar för Badresors befintliga verksamhet, 
parkeringsytan kopplat till förskola – Badresors verksamhet – 
allmänhet/badgäster, samt mindre fartdämpande åtgärder på omkringliggande 
gator.  

Byggnaden avses att P-märkas, tillgänglighetsanpassas efter VGR nivå grön och 
förses med solceller  

Badstrandsvägens förskola är planerad för 120 platser och kommer att ersätta 
inhyrda paviljonger för Sjögårdens förskola (60 platser). Paviljongerna har ett 
utgående bygglov och kräver ersättning.  

Projektering vår 2023. Byggstart preliminärt november 2023 med preliminär 
inflyttning januari 2025. 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Projektets budget är kalkylerad till 56 500 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 42 164 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar. 

Barnkonsekvensanalys 
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PLAN 1

BRA
Förskola 1220 m2

1220/120 = 10,2 m2/barn

BYA
Förskola 1340 m2

Leksaks-/Barnvagnfrd 60 m2

Totalt 1400 m2
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BULLERSKÄRM VY A-A
SKALA 1:200 A3
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KOMPENSATIONSÅTGÄRDER/PARKERING
SKALA 1:800 A3

BADRESOR

BEF. LEKPLATS

FÖRSKOLA
Pingisbord
Två av de befintliga pingisborden 
flyttas till nytt läge. Ytan där borden 
står idag förses med gräs.

Stängsel hundgård
Inhängnad av hundgården justeras så att kullen kan 
användas av Badresors besökare. 

Grusplan/parkering
Delar av befintlig grusyta blir parkering som avgränsas mot 
grusplanen med ett ca 3m högt stängsel.

Samlingsplats
Befintlig boulbana ersätts med gräsyta som 
kan användas som samlingsplats.

Parkering
Parkeringsytan struktureras och förses med 
träd. Det skapas tre uppställningsplatser för 
bussar avsedda för badresors besökare.
ÅV-stationen får ett nytt läge.
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HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDER
HÄSTHOVSVÄGEN /SLALA :800 A4

Förhöjd gångpassage
Vid infarten till parkeringen förbinds gångvägar 
med en förhöjd gångpassage. Förhöjningen 
bidrar också till att hastigheten på passerande 
fordon sänks.

Vägbula
I tre punkter längs Hästhovsvägen föreslås vägbulor 
för att sänka hastigheten. Detta kan även bidra tilla 
att minska ev. genomfartstrafik.



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2023 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fördela statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

avseende inkomstbortfall med anledning av maxtaxan enligt nedan:  

 

Grundskolenämnden    3 653 586 kronor  

Förskolenämnden  18 738 042 kronor 

 

Summa   22 391 628 kronor 

  

 

Datum 

2022-12-28 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00851 2.4.3.1 Programområde 03 

Handläggare: Christina Anemo 
 

Datum 

2022-11-29 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christina Anemo 
Handläggare 
033 355305 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00851 2.4.3.1 

  

 

Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Fördela statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

avseende inkomstbortfall med anledning av maxtaxan enligt nedan:  

 

Grundskolenämnden    3 653 586 kronor  

Förskolenämnden  18 738 042 kronor 

 

Summa   22 391 628 kronor 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad kommer under 2023 att erhålla statsbidrag till förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall med anledning av 
maxtaxan. 
 
För 2023 gäller följande preliminära belopp: 

 Kompensation för inkomstbortfall avseende maxtaxa: 22 391 628 kr 
 
Principen för kommunernas statsbidrag är samma som föregående år vilket 
innebär att fördelningen görs utifrån ett index som beräknas med hjälp av 
standardkostnaden för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i 
kostnadsutjämningen för kommunerna. Statsbidraget fördelas i sin helhet till 
Grundskolenämnden och Förskolenämnden med tilldelat kommunbidrag som 
grund.  
 
Fördelning av riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet 2023: 

Belopp i kr 
Inkomstbortfall maxtaxa 

Grundskolenämnden   3 653 586 

Förskolenämnden 18 738 042  

Summa 22 391 628  
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Statistiska centralbyrån om statsbidrag avseende förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2023, preliminärt 

utfall 

 

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 

förskola och utökning av befintligt tillstånd 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 

uppgår till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 

uppgår till 15 000 kronor. 

 

Avgifterna gäller fr om 2023-04-01 

 

 

Datum 

2022-12-28 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00870 1.1.2.25 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2022-12-15 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00870 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 

förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 

uppgår till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 

uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller fr om 2023-04-01 

Sammanfattning  

Riksdagen har utifrån en ändring i skollagen (2022:241) skärpt kraven för 

enskild och juridisk persons rätt att bli godkänd som huvudman för pedagogisk 

omsorg. Dessa skärpta lagkrav ställer därför även större krav på 

myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det ett mer 

omfattande arbete i godkännandeprövningen av pedagogisk omsorg.  

Ändringen i skollagen 25 kap 10 c § ger kommunen från och med 1 januari 

2023 rätt att ta ut en avgift för handläggning av ärende om godkännande av 

enskild som huvudman för pedagogisk omsorg. Förskoleförvaltningen har gjort 

en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för hantering av ny ansökan som 

utgår från ett verkligt ärende. Det är denna tidsåtgång som ligger till grund för 

Förskolenämndens förslag: 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 

uppgår till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 

uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller fr om 2023-04-01 

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden ansvarar enligt Borås Stads reglemente om godkännande av 

fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 

fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 

förskolor och pedagogisk omsorg. 
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Förskolenämnden beslutade 17 november 2022 att tillstyrka en avgift på 25 000 

kr för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg och 

15 000 kr för hantering av utökning av befintligt tillstånd samt att skicka 

ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om förändring i Borås Stads 

författningssamling. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-23 om avgift för godkännande av 

fristående förskola med 25 000 kronor och vid utökning av befintligt tillstånd 

för fristående förskola med 15 000 kronor. Detta beslut grundade sig på att 

Riksdagen den 7 juni 2018 fattade beslut om  nya bestämmelser i skollagen och 

innebar att det infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska 

förutsättningar för fristående förskolor att bedriva verksamhet. De skärpta 

kraven omfattade dock inte pedagogisk verksamhet.  

Riksdagen har utifrån en ändring i skollagen (2022:241) nu även skärpt kraven 

för enskild och juridisk persons rätt att bli godkänd som huvudman för 

pedagogisk omsorg. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023. Lagen innebär att 

kraven skärps när det gäller kunskaper om till exempel skollagstiftning, 

arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi hos fristående huvudmän inom 

pedagogisk omsorg. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, 

ledning, verkställande direktör, styrelseledamöter och suppleanter. Lagen 

innebär också en lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen innefattar 

viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i 

övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav 

ställer därför större krav på myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen 

innebär det ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av pedagogisk 

omsorg. Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men 

kommer vid ansökningar att behöva avsätta en hel del tid för att säkerställa att 

de godkännandeprövningar som görs blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, 

den sökandes perspektiv och utifrån barnets bästa. Av erfarenhet behöver även 

den sökande en hel del stöd från Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga 

och komplettera sin ansökan.  

Ändringen i skollagen 25 kap 10 c § ger kommunen från och med 1 januari 

2023 rätt att ta ut en avgift för handläggning av ärende om godkännande av 

enskild som huvudman för pedagogisk omsorg. 

När det gäller avgiftsbestämningen finns inga särskilda regler i skollagen eller 

skolförordningen för kommunens avgifter, utan det är kommunallagens 

bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet 

mot retroaktivt verkande beslut som gäller. Vid beräkning av självkostnaderna 

får alla relevanta direkta och indirekta kostnader tas med. SKR har uttalat att 

viss ledning kan tas av de avgifter som Skolinspektionen tar för sin prövning av 

ansökningar avseende fristående skolor. Från och med 2023-01-01 höjs dessa 

avgifter till 75 000 kr för nyansökningar, 65 000 kr för utökning av befintligt 

bestånd samt till 20 000 kr för avvikelser som rör gymnasieskolans nationella 

program.  
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Förskoleförvaltningen har gjort en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för 

hantering av ny ansökan som utgår från ett verkligt ärende. Det är framförallt 

ägar- och ledningsprövningen som är tidkrävande och som ska göras på samma 

sätt som vid ansökan om att få starta en fristående förskola. Det är denna 

tidsåtgång som ligger till grund för Förskolenämndens förslag till avgift. I 

beräkningen har inte tagit hänsyn till övriga direkta kostnader, som exempelvis 

material och utrustning, eller indirekta kostnader som exempelvis 

lokalkostnader.  

Ett annat skäl att ta ut avgift är att det kan innebära att de ansökningar som 

kommer in är genomarbetade samt att säkerställa att de som söker noggrant 

tänkt igenom och planerat vad det innebär att bedriva pedagogisk omsorg. 

Avgiften för utökning av befintligt tillstånd avser de fall då ett företag vill utöka 

antalet anställda dagbarnvårdare. Det gäller inte om en dagbarnvårdare utökar 

antalet barn. 

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut om avgift vid ansökan om godkännande av 

fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd. 

2. Bilaga1 SFS 2022-241 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Förskolenämnden 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-17 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr FN 2022-000752.6.1.2 

Avgift vid ansökan om godkännande av pedagogisk 
omsorg och utökning av befintligt tillstånd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka en avgift på 25 000 kr för hantering av 
ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg och 15 000 kr för hantering 
av utökning av befintligt tillstånd samt att skicka ärendet till KS för beslut om 
förändring i Borås Stads författningssamling. 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en ändring i skollagen (2022:241) så har kraven skärpts för enskild och 
juridisk persons rätt att bli godkänd som huvudman för pedagogisk omsorg. 
Lagen börjar tillämpas från 2023-01-01. Lagen innebär att kraven skärps på 
kunskaper om till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi 
hos fristående huvudmän inom pedagogisk omsorg. Kraven omfattar ägare 
med ett väsentligt inflytande, ledning, verkställande direktör och 
styrelseledamöter och suppleanter. Lagen innebär också en 
lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen innefattar viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav ställer därför 
större krav på myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det 
ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av pedagogisk omsorg. 

Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men kommer 
vid ansökningar att behöva avsätta en hel del tid för att säkerställa att de 
godkännandeprövningar som görs blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, 
den sökandes perspektiv och utifrån barnets bästa. Av erfarenhet ser vi 
dessutom att den sökande behöver en hel del stöd från Förskoleförvaltningen 
för att kunna förtydliga och komplettera sin ansökan. 

Ändringen i skollagen 25 kap 10 c § ger kommunen från 1:a januari 2023 rätt att 
ta ut en avgift för handläggning av ärende om godkännande av enskild som 
huvudman. Sedan tidigare tar kommunen ut en avgift för handläggning av 
ansökningar om att starta fristående förskola, 25 000 kr för ansökan om 
tillstånd och 15 000 kr för en utökning eller förändring av tillståndet. Det är 
rimligt att ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg får samma avgift då 
handläggningen av ansökan innebär samma arbetsmängd. 

Utifrån ovanstående önskar Förskoleförvaltningen ta ut en avgift för att hantera 
kommande ansökningar om etablering av pedagogisk omsorg med 
ikraftträdande från 1/1 2023. 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ing-Marie Samuelsson 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-11-17 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2022-00075 2.6.1.2 
 

  

 

Avgift vid ansökan om godkännande av pedagogisk 

omsorg och utökning av befintligt tillstånd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att tillstyrka en avgift på 25 000 kr för hantering av 

ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg och 15 000 kr för hantering 

av utökning av befintligt tillstånd samt att skicka ärendet till KS för beslut om 

förändring i Borås Stads författningssamling.  

Ärendet i sin helhet 

Utifrån en ändring i skollagen (2022:241) så har kraven skärpts för enskild och 

juridisk persons rätt att bli godkänd som huvudman för pedagogisk omsorg. 

Lagen börjar tillämpas från 2023-01-01. Lagen innebär att kraven skärps på 

kunskaper om till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi 

hos fristående huvudmän inom pedagogisk omsorg. Kraven omfattar ägare 

med ett väsentligt inflytande, ledning, verkställande direktör och styrelse-

ledamöter och suppleanter. Lagen innebär också en lämplighetsbedömning. 

Lämplighetsbedömningen innefattar viljan och förmågan att fullgöra sina 

skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av 

betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav ställer därför större krav på 

myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det ett mer 

omfattande arbete i godkännandeprövningen av pedagogisk omsorg.  

Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men kommer 

vid ansökningar att behöva avsätta en hel del tid för att säkerställa att de 

godkännandeprövningar som görs blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, 

den sökandes perspektiv och utifrån barnets bästa. Av erfarenhet ser vi 

dessutom att den sökande behöver en hel del stöd från Förskoleförvaltningen 

för att kunna förtydliga och komplettera sin ansökan.  

Ändringen i skollagen 25 kap 10 c § ger kommunen från 1:a januari 2023 rätt att 

ta ut en avgift för handläggning av ärende om godkännande av enskild som 

huvudman. Sedan tidigare tar kommunen ut en avgift för handläggning av 

ansökningar om att starta fristående förskola, 25 000 kr för ansökan om 

tillstånd och 15 000 kr för en utökning eller förändring av tillståndet. Det är 

rimligt att ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg får samma avgift då 

handläggningen av ansökan innebär samma arbetsmängd.  
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Utifrån ovanstående önskar Förskoleförvaltningen ta ut en avgift för att hantera 

kommande ansökningar om etablering av pedagogisk omsorg med 

ikraftträdande från 1/1 2023.  

Prövning av barnets bästa  

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. Kommunen har även fastslagit att allt arbete som staden bedriver ska 

grunda sig på ett antal centrala rättighetsprinciper, som icke-diskriminering, 

inkludering, transparens, ansvar, delaktighet och jämlikhet. 

Ärendet i sig bedöms vara av ren administrativ art då det handlar om beslut att 

ta ut avgift. Barnperspektivet och rättighetsprinciperna beaktas i den process 

som tillståndsprövningen innebär.  

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 7 november 2022. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 
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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i skollagen (2010:800) 

Utfärdad den 31 mars 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800) 

dels att 25 kap. 1, 2, 7, 10 och 11 §§, 26 kap. 4 och 14 §§ och 28 kap. 5 § 

ska ha följande lydelse, 

dels att rubriken närmast efter 25 kap. 9 § ska lyda ”Enskilda huvudmän 

och bidrag”, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 25 kap. 2 a och 10 a–10 c §§, 

av följande lydelse. 

25 kap. 

1 §2    I detta kapitel finns bestämmelser om 

– pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem

(2 och 2 a §§), 

– öppen förskola (3 §),

– öppen fritidsverksamhet (4 §),

– omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (5 §),

– annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk (5 a §),

– övergripande krav på verksamheten (6–9 §§), och

– enskilda huvudmän och bidrag (10–16 §§).

2 §    Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem 

erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. 

Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verk-

samhetsform. 

Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verk-

samhet stimulera barns utveckling och lärande. I detta ingår att i samarbete 

med hemmen främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Barnen 

ska förberedas för fortsatt lärande och för utbildning inom skolväsendet. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det 

framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska huvudmannen se till 

att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 

vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.   

1 Prop. 2021/22:78, bet. 2021/22:UbU21, rskr. 2021/22:203. 
2 Senaste lydelse 2018:1368. 
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SFS 2022:241 2 a §    En person som är 15 år eller äldre och är folkbokförd där en sådan 

verksamhet som avses i 2 § ska bedrivas ska på begäran av kommunen visa 

upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastnings-

register. Utdraget ska vara högst ett år gammalt. 

Om ett registerutdrag inte visas upp, får verksamheten inte bedrivas. 

Kontrollen av registerutdraget ska dokumenteras genom att kommunens 

handläggare antecknar att utdraget har visats upp. Någon annan dokumen-

tation om kontrollen får inte göras. 

7 §    Sådan verksamhet som avses i 2–5 §§ ska bedrivas i ändamålsenliga 

lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande 

av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfaren-

het att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan till-

godoses. 

För sådan verksamhet som avses i 2 § gäller, utöver första stycket, att den 

ansvariga huvudmannen ska se till att personalen som har hand om omsorgen 

ges möjlighet till kompetensutveckling. Huvudmannen för sådan verksam-

het ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verk-

samheten. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. 

10 §    En enskild får godkännas som huvudman för en sådan pedagogisk 

omsorg som avses i 2 §. Den kommun där verksamheten ska bedrivas ska 

efter ansökan lämna ett godkännande om 

1. den enskilde har insikt i och förutsättningar att följa de föreskrifter som

gäller för verksamheten, 

2. den enskilde i övrigt bedöms lämplig,

3. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens

motsvarande verksamhet, 

4. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter

att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hem-

kommunen har beslutat att inte lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, 

och 

5. avgifterna inte är oskäligt höga.

Godkännandet att vara huvudman ska avse verksamhet på ett visst

verksamhetsställe som bedöms lämpligt. Om verksamheten ska bedrivas där 

någon är folkbokförd kan en sökande inte anses lämplig utan att en register-

kontroll enligt 2 a § har gjorts. 

Kommunen får godkänna en enskild som huvudman trots att villkoret i 

första stycket 4 inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksam-

hetens särskilda karaktär. 

10 a §    I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 10 § första 

stycket 1 sammantaget avse 

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt

inflytande över verksamheten. 

Vid lämplighetsbedömningen av den enskilde enligt 10 § första stycket 2 

ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 

laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. I fråga 

om en juridisk person krävs att samtliga i den krets av personer som anges i 

första stycket bedöms lämpliga. 
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SFS 2022:241 10 b §    En enskild huvudman ska anmäla förändringar i den krets av 

personer som avses i 10 a § första stycket till kommunen senast en månad 

efter förändringen. 

10 c §    Kommunen får ta ut en avgift för en ansökan om godkännande 

enligt 10 §. 

11 §    Hemkommunen ska lämna bidrag till en enskild som har godkänts 

som huvudman enligt 10 § för varje barn som tas emot. Bidraget består av 

ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 §. 

Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän 

för samma barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett 

barn som också går i förskola. Om barnet tagits emot i två enskilda verk-

samheter, eller i en kommunal och en enskild verksamhet, är kommunen inte 

skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp som är högre än om barnet tagits 

emot i endast en kommunal verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur 

bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare 

arbetar får kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren 

än det antal barn till andra som har tagits emot. 

26 kap. 

4 §3    En kommun har tillsyn över 

1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt

2 kap. 7 § andra stycket, 

2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har godkänt enligt 25 kap.

10 §, och 

3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven

i 2 kap. 5 och 5 b §§ och 25 kap. 10, 10 a och 10 b §§. 

Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att 

bestämmelserna i 6 kap. följs. 

14 §4    Ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet 

får återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för 

godkännande enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1 och 2, tredje stycket och 6 §. 

Ett godkännande av en enskild som huvudman för pedagogisk omsorg får 

återkallas om förutsättningarna för godkännande enligt 25 kap. 10 § första 

stycket 1 och 2 och andra stycket inte längre är uppfyllda. 

28 kap. 

5 §5    Beslut av en kommun eller en region får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol i fråga om 

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller 25 kap. 10 § eller återkallelse av

sådant godkännande enligt 26 kap. 13, 14, 14 c eller 15 §, 

2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 14 kap.

15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 35 §, 19 kap. 45 §, 22 kap. 18 § eller 25 kap. 11 §, 

3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,

4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 §, 

3 Senaste lydelse 2018:1158. 
4 Senaste lydelse 2018:1158. 
5 Senaste lydelse 2022:115. 
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SFS 2022:241 5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket, 9 kap. 15 c § första stycket,

10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 § första 

stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första stycket eller 18 kap. 

31 § första stycket,  

6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller 18 kap. 32 §

första stycket, 

7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av

sådant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §, 

8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 15 § eller återkallelse av sådan rätt enligt

26 kap. 13, 14 a, 14 c eller 15 §, 

9. tillfälligt förbud enligt 26 kap. 18 §, eller

10. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. De nya bestämmelserna i 25 kap. 2 a § tillämpas inte på den som vid

ikraftträdandet är folkbokförd där det redan bedrivs sådan pedagogisk 

omsorg som avses i 25 kap. 2 §. 

3. En enskild som vid ikraftträdandet är huvudman för en befintlig peda-

gogisk omsorg och enligt beslut av kommunen har rätt till bidrag enligt 

25 kap. 10 § i den äldre lydelsen ska anses vara godkänd som huvudman 

enligt 25 kap. 10 § i den nya lydelsen. 

På regeringens vägnar 

LINA AXELSSON KIHLBLOM 

Torbjörn Malm 

(Utbildningsdepartementet) 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anslagsframställan Björkbo LSS  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämnden anslag om 29 378 000 kr för nybyggnad 

av Björkbo LSS, Sölebo 2:1, Skalle Fristad, under förutsättning att Sociala 

omsorgsnämnden tillstyrker förslaget 

 

 

 

Datum 

2022-12-29 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00124 2.6.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-12-22 Magnus Widén   

  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00124 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anslagsframställan Björkbo LSS  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämnden anslag om 29 378 000 kr för nybyggnad 

av Björkbo LSS, Sölebo 2:1, Skalle Fristad, under förutsättning att Sociala 

omsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 

behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 

kommer att få inriktningen autism med 6 lägenheter.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-15 och 

tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-02-21, samt beslutades i 

Kommunstyrelsen 2022-03-07.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med en 

projektbudget om 19 000 tkr. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Skalle i Fristad, Sölebo 2:1. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar) och lokalerna är utförda med projektbeskrivning och 

styrdokument (Tillägg vid utformning av gruppbostäder för personer med 

funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. 

Boendet/huvudbyggnaden är utformat i vinkel och anpassat till tomtens 

förutsättningar. Byggnaden består av 6 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 662 m2 BRA. Boendet 

kommer att få egna entréer utifrån. Björkbo LSS får även en separat lokal för 

daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 

komplementbyggnader är 788 m2 BTA och 721 m2 BRA. Byggnaden ska P-

märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. 

Björkbo LSS ska ersätta ett befintligt boende på Barnhemsgatan med 6 

lägenheter, vilket som kommer att rivas. Det befintliga boendet har en låg 

lägenhetsstandard och lokalerna är inte ändamålsenliga. Byggstart preliminär 

mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024. 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 29 378 000 kronor.   
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Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 37 282 kronor. 

Avvikelsen mellan budget och anslag beror främst på den kraftiga 

prisutvecklingen på marknaden. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan Björkbo LSS samlat dokument, 

Lokalförsörjningsnämnden 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Alternativt förslag KD/M 

12. Anslagsframställan Björkbo LSS 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den 

totala summan för projektet har ökat med 11 MSEK (59%) jämfört med projekteringsframställan i 

januari 2022. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads 

investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar 

därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen 

att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och 

totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas 

längre fram i syfte att sänka totalkostnaden 

att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 

att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-12-13 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00146 2.6.1.1 

 

Mahmoud Kossir 
Handläggare 
033-35 73 32 
 
 

 

 

Anslagsframställan för Björkbo LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Björkbo LSS, Sölebo 

2:1, Fristad. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 

som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner upprättat förslag. 

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 

Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 

Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 

Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 

Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
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Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 

upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 

Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Projektets handläggning 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 

behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 

kommer att få inriktningen autism med 6 lägenheter.  

Förstudiekonto öppnades 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-15 och 

tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-02-21, samt beslutades i 

Kommunstyrelsen 2022-03-07.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med en 

projektbudget om 23 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Skalle i Fristad, Sölebo 2:1. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar) och lokalerna är utförda med projektbeskrivning och 

styrdokument (Tillägg vid utformning av gruppbostäder för personer med 

funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. 

Boendet/huvudbyggnaden är utformat i vinkel och anpassat till tomtens 

förutsättningar. Byggnaden består av 6 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 662 m2 BRA. Boendet 

kommer att få egna entréer utifrån. Björkbo LSS får även en separat lokal för 

daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 

komplementbyggnader är 788 m2 BTA och 721 m2 BRA. Byggnaden ska P-

märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön.  

 

Konsekvensanalys lokaler 

Björkbo LSS ska ersätta ett befintligt boende på Barnhemsgatan med 6 

lägenheter, vilket som kommer att rivas. Det befintliga boendet har en låg 

lägenhetsstandard och lokalerna är inte ändamålsenliga.   

 

Tidplan 

Byggstart preliminär mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024. 
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Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 29 378 000 kronor.   

 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 37 282 kronor. 

Byggentreprenad                 22 985 000 kr             

Projektering                2 211 000kr             

Kontroll och besiktning                370 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 800 000 kr  

Oförutsett  1 800 000 kr  

Bygg- och projektledning 1 162 000 kr  

Ränta under byggtid 50 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  29 378 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  139 962 kr Avser Barnhemsgatan LSS  

Avgående kapitalkostnad -139 962 kr När Barnhemsgatan LSS rivs 

Befintlig driftskostnad  490 194 kr Avser Barnhemsgatan LSS 

Avgående driftkostnad -490 194 kr När Barnhemsgatan LSS rivs 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 1 331 807 kr Nybyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 254 513 kr Konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 1 586 320 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Ny schablonhyra SON 622 618 kr Björkbo  

Ny hyra boende 407 520 kr  

Avgående schablonhyra SON - 50 198 kr Barnhemsgatan LSS 

Avgående hyra boende - 366 696 kr Barnhemsgatan LSS 

Total intäkt/hyra 613 244 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2023  

Totalhyra 613 244 kr  

Avgående befintlig schablonhyra - 50 198 kr  

Avgående hyra boende - 366 696 kr  

Hyresförändring  196 350 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Ritningar  

2. Budgetsammanställning  

3. Investeringskalkyl  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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ACAD-INTERNATIONAL AB

RISE

HANDLINGSTYP

AK

www.ri.se

www.acad.se 

www.landskapsgruppen.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se 

www.entplan.se

-

www.stiba.se

www.white.se

MILJÖRUM & 
SPRINKLERCENTRAL

ATELJÉ & 
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 1

LÄGENHETSFÖRRÅD

LÄGENHETS-
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 2

F

PLAN 1, ÖVERSIKT

A-40-1-1100

0972640100 BJÖRKBO LSS
SÖLEBO 2:1

1:100

NYBYGGNAD BJÖRKBO LSS-BOENDE
SÖLEBO 2:1 FRISTAD

SUSANNE CLASE

KST

BJÖRKBO LSS45618

0972640100

2022-06-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

KST

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



141
ATELJÉ
20,0 m²

142
FÖRRÅD
13,9 m²

93
70

SEKTION C
A-40-0-0001

SEKTION C
A-40-0-0001

4780

H H

+ 142,250

+ 142,250

STPR

STPR

STPR

STPR

1/A-42-6-1001

1/A-42-6-1001

YD10cH

YD10bH

KD11bV

F21bH

F21bH

3/A-42-6-1001

3 /A-42-6-1012

3 /A-42-6-1012

3 /A-42-6-1012

4000

50
00

12
2

34
68

15
95

11
10

22
75

10
10

2110 1335

97
0

10
10

30
0

21
10

KL

KL
KRL

Y
V
01

YV01

Y
V
01

YV01

AVSKILJANDE VÄGG: UTFÖRS ENL FÖLJANDE:
2x12 CEMBRIT MULTIFORCE
45x70 REGELSTOMME 
12 PLYWOOD
15 TRÄPANEL SLÄTSPONT

+ 141,750 + 141,750

3 /A-42-6-1011
I PRINCIP

30
°

146,578

+ 142,230

SEKTION C
A-40-0-0001

SEKTION C
A-40-0-0001

+ 142,230

2 /A-42-6-1014

1 /A-42-6-1014

3 /A-42-6-1012

+ 141,750

SEKTION C
A-40-0-0001

SEKTION C
A-40-0-0001

+ 142,230
+ 141,750

30
°

27
00

+ 142,230 + 142,230
142,250FG +

16
10

80
0

FÖRKLARINGAR

MATERIAL & KULÖRER FASAD

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
PLUSHÖJDER ANGES I METER I SYSTEM RH2000.

NEDANSTÅENDE LITTERA ÅTERFINNS PÅ RITNING:

KL - KORTLÄSARE
KRL - KROKLIST

UNDERTAK
UT04 DM - DIKT AN MONTERADE AKUSTIKPLATTOR, TYP 
TRÄULLIT AKUSTIK 1200x600x25 mm, KANT B (FK),
KULÖR TRÄVIT, NORMAL ULL. FÄSTS MED MONTAGESKRUV 
MOT LÄNGSGÅENDE TRÄREGLAR 70X45 mm ENL. 
LEVERANTÖRENS STANDARD. 45 mm MINULL PLACERAS 
MELLAN REGLAR (AKUSTIKKRAV).

HÄNVISNINGAR
UPPSTÄLLNING PENTRY, SE RITNING A-46-4-0020
DETALJER, SE RITNINGSSERIE A-42-6-10XX

YTTERTAK UTFÖRS MED PLATTA BETONGPANNOR, 
BENDERS CARISMA, KULÖR BENDERIT GRANIT

FASADER UTFÖRS AV STÅENDE FALSAD VARIERAD 
TRÄPANEL MED RAKA KANTER, LIKA HUVUDBYGGNAD. 
PANELEN MÅLAS MED GRÖNTJÄRA, TYP AUSON

KULÖR FÖNSTER:
RAL 6003 (NCS S 7010-G50Y)

YTTERDÖRRAR UTFÖRS AV TRÄ.
KULÖR ENTRÉDÖRR VERKSAMHET:
NCS S 3005-G80Y

KULÖR DÖRRAR FÖRRÅD:
NCS S 7010-G50Y

KULÖR HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR, PLÅTAR, DROPPBLECK, 
FÖNSTERBLECK, VENTILATIONSGALLER:
ALUZINK

UT05 DM UT05 DM

141
ATELJÉ

142
FÖRRÅD

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

WHITE ARKITEKTER AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADPLANERING AB

W ENTREPRENADPLANERING AB

BR SÄKERHETSPARTNER NORDEN AB

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

STIBA

M LANDSKAPSGRUPPEN AB

ACAD-INTERNATIONAL AB

RISE

HANDLINGSTYP

AK

www.ri.se

www.acad.se 

www.landskapsgruppen.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se 

www.entplan.se

-

www.stiba.se

www.white.se

MILJÖRUM & 
SPRINKLERCENTRAL

ATELJÉ & 
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 1

LÄGENHETSFÖRRÅD

LÄGENHETS-
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 2

F

ATELJÉ OCH KALLFÖRRÅD

A-40-0-0001

0972640100 BJÖRKBO LSS
SÖLEBO 2:1

1:50/1:100

NYBYGGNAD BJÖRKBO LSS-BOENDE
SÖLEBO 2:1 FRISTAD

SUSANNE CLASE

KST

BJÖRKBO LSS45618

0972640100

2022-06-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

PLAN 1,  SKALA 1:50 SEKTION C, SKALA 1:50

FASAD MOT SÖDER
SKALA 1:100

FASAD MOT VÄSTER
SKALA 1:100

FASAD MOT NORR
SKALA 1:100

FASAD MOT ÖSTER
SKALA 1:100

KST

PLANER, FASADER OCH SEKTIONER

UNDERTAK, PLAN 1 SKALA
1:50

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



145,764

+ 142,680+ 142,630

145,764

+ 142,680 + 142,600

SEKTION D
A-40-0-0002

SEKTION D
A-40-0-0002

145,764

+ 142,680 + 142,680

1 /A-42-6-1013

6 /A-42-6-10133 /A-42-6-1013

4 /A-42-6-1013

SEKTION D
A-40-0-0002

SEKTION D
A-40-0-0002

145,764

+ 142,600 + 142,600

2 /A-42-6-10135 /A-42-6-1013

22
50

6°

+ 142,680 + 142,600

FG +142,700

151
MILJÖRUM
15,3 m²

152
SPRINKLERCENTRAL
8,4 m²

+ 142,700

4600

SEKTION D
A-40-0-0002

SEKTION D
A-40-0-0002

HYLLA ENL. 
BESKRIVNING 
HUS

STPR

STPR

1 /A-42-6-1013

1/A-42-6-1002

2/A-42-6-1002
VD12aH

KD11aH

36
50

20
0

20
00

4200

40
0

12
10

20
10

11
10

62
50

AVSKILJANDE VÄGG: UTFÖRS ENL FÖLJANDE:
2x12 CEMBRIT MULTIFORCE
45x120 REGELSTOMME MED 120 MINERALULL
2x12 CEMBRIT MULTIFORCE

KL

KL

GB

FÖRKLARINGAR

MATERIAL & KULÖRER

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
PLUSHÖJDER ANGES I METER I SYSTEM RH2000.

BRANDCELLSGRÄNS EI60

HÄNVISNINGAR
DETALJER, SE RITNINGSSERIE A-42-6-10XX

YTTERTAK UTFÖRS MED TÄTSKIKTSMATTA ICOPAL 
MONO, KULÖR SKIFFERGRÅ 

FASADER UTFÖRS AV STÅENDE FALSAD VARIERAD 
TRÄPANEL MED RAKA KANTER, LIKA HUVUDBYGGNAD. 
PANELEN MÅLAS MED TJÄRVITRIOL GRÅ, TYP AUSON

KULÖR DÖRRAR:
NCS S 7005-G50Y (RAL 7009)

KULÖR HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR, PLÅTAR, DROPPBLECK, 
FÖNSTERBLECK, VENTILATIONSGALLER:
ALUZINK

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

WHITE ARKITEKTER AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADPLANERING AB

W ENTREPRENADPLANERING AB

BR SÄKERHETSPARTNER NORDEN AB

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

STIBA

M LANDSKAPSGRUPPEN AB

ACAD-INTERNATIONAL AB

RISE

HANDLINGSTYP

AK

www.ri.se

www.acad.se 

www.landskapsgruppen.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se 

www.entplan.se

-

www.stiba.se

www.white.se

MILJÖRUM & 
SPRINKLERCENTRAL

ATELJÉ & 
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 1

LÄGENHETSFÖRRÅD

LÄGENHETS-
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 2

F

MILJÖRUM OCH SPRINKLERCENTRAL

A-40-0-0002

0972640100 BJÖRKBO LSS
SÖLEBO 2:1

1:50/1:100

NYBYGGNAD BJÖRKBO LSS-BOENDE
SÖLEBO 2:1 FRISTAD

SUSANNE CLASE

KST

BJÖRKBO LSS45618

0972640100

2022-06-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

FASAD MOT SÖDER
SKALA 1:100

FASAD MOT VÄSTER
SKALA 1:100

FASAD MOT NORR
SKALA 1:100

FASAD MOT ÖSTER
SKALA 1:100

PLAN 1,  SKALA 1:50 SEKTION D, SKALA 1:50

KST

PLANER, FASADER OCH SEKTIONER

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: LSS Björkbo

Projekt nr: 66207  

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2022-01-25 2022-11-29 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2022-01-25 2022-11-29 xxxx-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 15 350 22 985 Myndighetskostnader 0 800 800 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 300 300

9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 500 500

9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 675 2 211 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 150 900

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 75 225

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 150 118

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 50 131

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 50 310

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 50 172

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 50 4

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult

9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 40 103

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning

9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 20 98

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 40 151

Summa entreprenadutgift 0 15 350 22 985 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult 0

Summa byggherrekostnad 0 2 570 4 593 0 Kostnader för kontroll 0 1 045 1 532 0

Summa utgifter projektet 0 17 920 27 578 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 150 150

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 120 120

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 25 25

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 25 25

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss ,

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 25

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 580 1 800 9652 8885   Kontroll Övrigt 25 25

9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 1 162

9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 50 50 0

Summa total för projektet 0 18 500 29 378 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50

Yta m² BTA 756 788 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 0 24 471 37 282 0 Summa byggherrekostnad 0 2 570 4 593 0

Utgift entreprenad kr/m² BTA 0

Utgift byggherre kr/m² BTA ########## 5 829

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Björkbo LSS

Upphandlingsform Utförandeentreprenad

Objekts-/projektnr 66207  /

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 4 084 500 13,90% 4 084 500 13,90%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 

/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

5 290 000 18,01% 5 290 000 18,01%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0 0,00%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 3 680 000 12,53% 3 680 000 12,53%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
2 120 000 7,22% 2 120 000 7,22%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 2 100 000 7,15% 2 100 000 7,15%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 4 742 800 16,15% 4 742 800 16,15%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 200 000 0,68% 200 000 0,68%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 765 450 2,61% 765 450 2,61% Delsumma

22 982 750

10 Byggherrekostnad Bygglov 300 000 1,02% 300 000 1,02%

Anslutningsavgifter 500 000 1,70% 500 000 1,70%

Konsultkostnader 2 211 000 7,53% 2 211 000 7,53%

Kostnader för kontroll 370 000 1,26% 370 000 1,26%

Projekt- och byggledning 1 162 000 3,96% 1 162 000 3,96%

Kreditivränta 50 000 0,17% 50 000 0,17% Delsumma

Oförutsett 1 800 000 6,13% 1 800 000 6,13% 6 393 000

Övrigt 0,00% 0 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 29 375 750 1,00 0 0 29 375 750 1,00

Beräkningshjälp Prognos 29 375 750

Annan finans 0

HB -29 375 750

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

(Solceller, energi, 

underhåll etc) %-fördeln.

BOKSLUT         

2021-12-31 

För 

Komponent-

avskrivning

DEL 1 2023-11-29

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Björkbo LSS

Upphandlingsform Utförandeentreprenad

Objekts-/projektnr 66207  / 0

Färdigställt 1900-01-00

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 4 084 500

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
1 136 166 5 220 666 30 174 022

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

5 290 000

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Övrigt post - fördelning
1 471 494 6 761 494 80 84 519

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

3 680 000

Övrigt post - fördelning
1 023 648 4 703 648 30 156 788

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 

övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
2 120 000

Övrigt post - fördelning
589 710 2 709 710 30 90 324

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

2 100 000

Övrigt post - fördelning
584 147 2 684 147 20 134 207

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 

va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 

kyla, storköksutrustning
4 742 800

Övrigt post - fördelning
1 319 282 6 062 082 25 242 483

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

200 000

Övrigt post - fördelning
55 633 255 633 15 17 042

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 765 450

Övrigt post - fördelning
212 922 978 372 15 65 225

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

Anslutningsavgifter ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Underlag för komponentsavskrivning 29 375 750 Avskrivn/ år = 964 610 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 367 197

Kapitalkostnad år 1= 1 331 807

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

2023-11-29

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total    PK 

/ prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;

Fördelning komponenter



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 162 Dnr LFN 2021-001462.6.1.1 

Anslagsframställan Björkbo LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Björkbo LSS, Sölebo 
2:1. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 
kommer att få inriktningen autism med 6 lägenheter.  

Förstudiekonto öppnades 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-15 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-02-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2022-03-07.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med en 
projektbudget om 23 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Skalle i Fristad, Sölebo 2:1. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar) och lokalerna är utförda med projektbeskrivning och 
styrdokument (Tillägg vid utformning av gruppbostäder för personer med 
funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. 
Boendet/huvudbyggnaden är utformat i vinkel och anpassat till tomtens 
förutsättningar. Byggnaden består av 6 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 662 m2 BRA. Boendet 
kommer att få egna entréer utifrån. Björkbo LSS får även en separat lokal för 
daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 
komplementbyggnader är 788 m2 BTA och 721 m2 BRA. Byggnaden ska P-
märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön.  

Konsekvensanalys lokaler 

Björkbo LSS ska ersätta ett befintligt boende på Barnhemsgatan med 6 
lägenheter, vilket som kommer att rivas. Det befintliga boendet har en låg 
lägenhetsstandard och lokalerna är inte ändamålsenliga.   
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Lokalförsörjningsnämnden  
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Tidplan 
Byggstart preliminär mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024. 

Ekonomi 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 29 378 000 kronor.  
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 37 282 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar  
Budgetsammanställning  
Investeringskalkyl  

 



Alternativt förslag KD/M 

12. Anslagsframställan Björkbo LSS 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den 

totala summan för projektet har ökat med 11 MSEK (59%) jämfört med projekteringsframställan i 

januari 2022. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads 

investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar 

därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen 

att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och 

totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas 

längre fram i syfte att sänka totalkostnaden 

att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 

att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-12-13 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00146 2.6.1.1 

 

Mahmoud Kossir 
Handläggare 
033-35 73 32 
 
 

 

 

Anslagsframställan för Björkbo LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Björkbo LSS, Sölebo 

2:1, Fristad. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 

som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner upprättat förslag. 

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 

Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 

Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 

Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 

Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
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Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 

upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 

Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Projektets handläggning 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 

behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 

kommer att få inriktningen autism med 6 lägenheter.  

Förstudiekonto öppnades 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-15 och 

tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-02-21, samt beslutades i 

Kommunstyrelsen 2022-03-07.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med en 

projektbudget om 23 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Skalle i Fristad, Sölebo 2:1. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar) och lokalerna är utförda med projektbeskrivning och 

styrdokument (Tillägg vid utformning av gruppbostäder för personer med 

funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. 

Boendet/huvudbyggnaden är utformat i vinkel och anpassat till tomtens 

förutsättningar. Byggnaden består av 6 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 662 m2 BRA. Boendet 

kommer att få egna entréer utifrån. Björkbo LSS får även en separat lokal för 

daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 

komplementbyggnader är 788 m2 BTA och 721 m2 BRA. Byggnaden ska P-

märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön.  

 

Konsekvensanalys lokaler 

Björkbo LSS ska ersätta ett befintligt boende på Barnhemsgatan med 6 

lägenheter, vilket som kommer att rivas. Det befintliga boendet har en låg 

lägenhetsstandard och lokalerna är inte ändamålsenliga.   

 

Tidplan 

Byggstart preliminär mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024. 
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Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 29 378 000 kronor.   

 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 37 282 kronor. 

Byggentreprenad                 22 985 000 kr             

Projektering                2 211 000kr             

Kontroll och besiktning                370 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 800 000 kr  

Oförutsett  1 800 000 kr  

Bygg- och projektledning 1 162 000 kr  

Ränta under byggtid 50 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  29 378 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2023 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  139 962 kr Avser Barnhemsgatan LSS  

Avgående kapitalkostnad -139 962 kr När Barnhemsgatan LSS rivs 

Befintlig driftskostnad  490 194 kr Avser Barnhemsgatan LSS 

Avgående driftkostnad -490 194 kr När Barnhemsgatan LSS rivs 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 1 331 807 kr Nybyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 254 513 kr Konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 1 586 320 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2023 Förklaring 

Ny schablonhyra SON 622 618 kr Björkbo  

Ny hyra boende 407 520 kr  

Avgående schablonhyra SON - 50 198 kr Barnhemsgatan LSS 

Avgående hyra boende - 366 696 kr Barnhemsgatan LSS 

Total intäkt/hyra 613 244 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2023  

Totalhyra 613 244 kr  

Avgående befintlig schablonhyra - 50 198 kr  

Avgående hyra boende - 366 696 kr  

Hyresförändring  196 350 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Ritningar  

2. Budgetsammanställning  

3. Investeringskalkyl  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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§ 162 Dnr LFN 2021-001462.6.1.1 

Anslagsframställan Björkbo LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Björkbo LSS, Sölebo 
2:1. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om ny gruppbostad LSS. Boendet 
kommer att få inriktningen autism med 6 lägenheter.  

Förstudiekonto öppnades 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2022-01-15 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2022-02-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2022-03-07.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med en 
projektbudget om 23 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
förstudien gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Skalle i Fristad, Sölebo 2:1. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar) och lokalerna är utförda med projektbeskrivning och 
styrdokument (Tillägg vid utformning av gruppbostäder för personer med 
funktionsnedsättning inom LSS-verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. 
Boendet/huvudbyggnaden är utformat i vinkel och anpassat till tomtens 
förutsättningar. Byggnaden består av 6 lägenheter med tillhörande 
kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 662 m2 BRA. Boendet 
kommer att få egna entréer utifrån. Björkbo LSS får även en separat lokal för 
daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 
komplementbyggnader är 788 m2 BTA och 721 m2 BRA. Byggnaden ska P-
märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön.  

Konsekvensanalys lokaler 

Björkbo LSS ska ersätta ett befintligt boende på Barnhemsgatan med 6 
lägenheter, vilket som kommer att rivas. Det befintliga boendet har en låg 
lägenhetsstandard och lokalerna är inte ändamålsenliga.   
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Tidplan 
Byggstart preliminär mars 2023 med preliminär inflyttning april 2024. 

Ekonomi 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 29 378 000 kronor.  
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 37 282 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar  
Budgetsammanställning  
Investeringskalkyl  

 



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: LSS Björkbo

Projekt nr: 66207  

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2022-01-25 2022-11-29 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2022-01-25 2022-11-29 xxxx-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 15 350 22 985 Myndighetskostnader 0 800 800 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 300 300

9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 500 500

9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 675 2 211 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 150 900

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 75 225

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 150 118

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 50 131

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 50 310

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 50 172

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 50 4

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult

9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 40 103

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning

9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 20 98

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 40 151

Summa entreprenadutgift 0 15 350 22 985 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult 0

Summa byggherrekostnad 0 2 570 4 593 0 Kostnader för kontroll 0 1 045 1 532 0

Summa utgifter projektet 0 17 920 27 578 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 150 150

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 120 120

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 25 25

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 25 25

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss ,

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 25

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 580 1 800 9652 8885   Kontroll Övrigt 25 25

9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 1 162

9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 50 50 0

Summa total för projektet 0 18 500 29 378 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50

Yta m² BTA 756 788 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 0 24 471 37 282 0 Summa byggherrekostnad 0 2 570 4 593 0

Utgift entreprenad kr/m² BTA 0

Utgift byggherre kr/m² BTA ########## 5 829

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Björkbo LSS

Upphandlingsform Utförandeentreprenad

Objekts-/projektnr 66207  /

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 4 084 500 13,90% 4 084 500 13,90%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 

/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

5 290 000 18,01% 5 290 000 18,01%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0 0,00%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 3 680 000 12,53% 3 680 000 12,53%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
2 120 000 7,22% 2 120 000 7,22%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 2 100 000 7,15% 2 100 000 7,15%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 4 742 800 16,15% 4 742 800 16,15%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 200 000 0,68% 200 000 0,68%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 765 450 2,61% 765 450 2,61% Delsumma

22 982 750

10 Byggherrekostnad Bygglov 300 000 1,02% 300 000 1,02%

Anslutningsavgifter 500 000 1,70% 500 000 1,70%

Konsultkostnader 2 211 000 7,53% 2 211 000 7,53%

Kostnader för kontroll 370 000 1,26% 370 000 1,26%

Projekt- och byggledning 1 162 000 3,96% 1 162 000 3,96%

Kreditivränta 50 000 0,17% 50 000 0,17% Delsumma

Oförutsett 1 800 000 6,13% 1 800 000 6,13% 6 393 000

Övrigt 0,00% 0 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 29 375 750 1,00 0 0 29 375 750 1,00

Beräkningshjälp Prognos 29 375 750

Annan finans 0

HB -29 375 750

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

(Solceller, energi, 

underhåll etc) %-fördeln.

BOKSLUT         

2021-12-31 

För 

Komponent-

avskrivning

DEL 1 2023-11-29

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Björkbo LSS

Upphandlingsform Utförandeentreprenad

Objekts-/projektnr 66207  / 0

Färdigställt 1900-01-00

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 4 084 500

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
1 136 166 5 220 666 30 174 022

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

5 290 000

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Övrigt post - fördelning
1 471 494 6 761 494 80 84 519

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

3 680 000

Övrigt post - fördelning
1 023 648 4 703 648 30 156 788

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 

övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
2 120 000

Övrigt post - fördelning
589 710 2 709 710 30 90 324

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

2 100 000

Övrigt post - fördelning
584 147 2 684 147 20 134 207

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 

va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 

kyla, storköksutrustning
4 742 800

Övrigt post - fördelning
1 319 282 6 062 082 25 242 483

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

200 000

Övrigt post - fördelning
55 633 255 633 15 17 042

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 765 450

Övrigt post - fördelning
212 922 978 372 15 65 225

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

Anslutningsavgifter ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Underlag för komponentsavskrivning 29 375 750 Avskrivn/ år = 964 610 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 367 197

Kapitalkostnad år 1= 1 331 807

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

2023-11-29

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total    PK 

/ prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;

Fördelning komponenter
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KONTOR/KOP
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TVÄTT
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JOUR/OMKL
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FÖRVARING
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L
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FÖRRÅD LGH
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SOVRUM
12,1 m²

4:113
WC/D
8,1 m²

4:111
RUM
30,5 m²

3:112
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FÖRKLARINGAR
SE RITNING A-40-1-1102

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

WHITE ARKITEKTER AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADPLANERING AB

W ENTREPRENADPLANERING AB

BR SÄKERHETSPARTNER NORDEN AB

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

STIBA

M LANDSKAPSGRUPPEN AB

ACAD-INTERNATIONAL AB

RISE

HANDLINGSTYP

AK

www.ri.se

www.acad.se 

www.landskapsgruppen.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se 

www.entplan.se

-

www.stiba.se

www.white.se

MILJÖRUM & 
SPRINKLERCENTRAL

ATELJÉ & 
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 1

LÄGENHETSFÖRRÅD

LÄGENHETS-
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 2

F

PLAN 1, ÖVERSIKT

A-40-1-1100

0972640100 BJÖRKBO LSS
SÖLEBO 2:1

1:100

NYBYGGNAD BJÖRKBO LSS-BOENDE
SÖLEBO 2:1 FRISTAD

SUSANNE CLASE

KST

BJÖRKBO LSS45618

0972640100

2022-06-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

KST

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



141
ATELJÉ
20,0 m²

142
FÖRRÅD
13,9 m²

93
70

SEKTION C
A-40-0-0001

SEKTION C
A-40-0-0001

4780

H H

+ 142,250

+ 142,250

STPR

STPR

STPR

STPR

1/A-42-6-1001

1/A-42-6-1001

YD10cH

YD10bH

KD11bV

F21bH

F21bH

3/A-42-6-1001

3 /A-42-6-1012

3 /A-42-6-1012

3 /A-42-6-1012

4000

50
00

12
2

34
68

15
95

11
10

22
75

10
10

2110 1335

97
0

10
10

30
0

21
10

KL

KL
KRL

Y
V
01

YV01

Y
V
01

YV01

AVSKILJANDE VÄGG: UTFÖRS ENL FÖLJANDE:
2x12 CEMBRIT MULTIFORCE
45x70 REGELSTOMME 
12 PLYWOOD
15 TRÄPANEL SLÄTSPONT

+ 141,750 + 141,750

3 /A-42-6-1011
I PRINCIP

30
°

146,578

+ 142,230

SEKTION C
A-40-0-0001

SEKTION C
A-40-0-0001

+ 142,230

2 /A-42-6-1014

1 /A-42-6-1014

3 /A-42-6-1012

+ 141,750

SEKTION C
A-40-0-0001

SEKTION C
A-40-0-0001

+ 142,230
+ 141,750

30
°

27
00

+ 142,230 + 142,230
142,250FG +

16
10

80
0

FÖRKLARINGAR

MATERIAL & KULÖRER FASAD

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
PLUSHÖJDER ANGES I METER I SYSTEM RH2000.

NEDANSTÅENDE LITTERA ÅTERFINNS PÅ RITNING:

KL - KORTLÄSARE
KRL - KROKLIST

UNDERTAK
UT04 DM - DIKT AN MONTERADE AKUSTIKPLATTOR, TYP 
TRÄULLIT AKUSTIK 1200x600x25 mm, KANT B (FK),
KULÖR TRÄVIT, NORMAL ULL. FÄSTS MED MONTAGESKRUV 
MOT LÄNGSGÅENDE TRÄREGLAR 70X45 mm ENL. 
LEVERANTÖRENS STANDARD. 45 mm MINULL PLACERAS 
MELLAN REGLAR (AKUSTIKKRAV).

HÄNVISNINGAR
UPPSTÄLLNING PENTRY, SE RITNING A-46-4-0020
DETALJER, SE RITNINGSSERIE A-42-6-10XX

YTTERTAK UTFÖRS MED PLATTA BETONGPANNOR, 
BENDERS CARISMA, KULÖR BENDERIT GRANIT

FASADER UTFÖRS AV STÅENDE FALSAD VARIERAD 
TRÄPANEL MED RAKA KANTER, LIKA HUVUDBYGGNAD. 
PANELEN MÅLAS MED GRÖNTJÄRA, TYP AUSON

KULÖR FÖNSTER:
RAL 6003 (NCS S 7010-G50Y)

YTTERDÖRRAR UTFÖRS AV TRÄ.
KULÖR ENTRÉDÖRR VERKSAMHET:
NCS S 3005-G80Y

KULÖR DÖRRAR FÖRRÅD:
NCS S 7010-G50Y

KULÖR HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR, PLÅTAR, DROPPBLECK, 
FÖNSTERBLECK, VENTILATIONSGALLER:
ALUZINK

UT05 DM UT05 DM

141
ATELJÉ

142
FÖRRÅD

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

WHITE ARKITEKTER AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADPLANERING AB

W ENTREPRENADPLANERING AB

BR SÄKERHETSPARTNER NORDEN AB

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

STIBA

M LANDSKAPSGRUPPEN AB

ACAD-INTERNATIONAL AB

RISE

HANDLINGSTYP

AK

www.ri.se

www.acad.se 

www.landskapsgruppen.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se 

www.entplan.se

-

www.stiba.se

www.white.se

MILJÖRUM & 
SPRINKLERCENTRAL

ATELJÉ & 
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 1

LÄGENHETSFÖRRÅD

LÄGENHETS-
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 2

F

ATELJÉ OCH KALLFÖRRÅD

A-40-0-0001

0972640100 BJÖRKBO LSS
SÖLEBO 2:1

1:50/1:100

NYBYGGNAD BJÖRKBO LSS-BOENDE
SÖLEBO 2:1 FRISTAD

SUSANNE CLASE

KST

BJÖRKBO LSS45618

0972640100

2022-06-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

PLAN 1,  SKALA 1:50 SEKTION C, SKALA 1:50

FASAD MOT SÖDER
SKALA 1:100

FASAD MOT VÄSTER
SKALA 1:100

FASAD MOT NORR
SKALA 1:100

FASAD MOT ÖSTER
SKALA 1:100

KST

PLANER, FASADER OCH SEKTIONER

UNDERTAK, PLAN 1 SKALA
1:50

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



145,764

+ 142,680+ 142,630

145,764

+ 142,680 + 142,600

SEKTION D
A-40-0-0002

SEKTION D
A-40-0-0002

145,764

+ 142,680 + 142,680

1 /A-42-6-1013

6 /A-42-6-10133 /A-42-6-1013

4 /A-42-6-1013

SEKTION D
A-40-0-0002

SEKTION D
A-40-0-0002
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2 /A-42-6-10135 /A-42-6-1013
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FG +142,700

151
MILJÖRUM
15,3 m²

152
SPRINKLERCENTRAL
8,4 m²

+ 142,700

4600

SEKTION D
A-40-0-0002

SEKTION D
A-40-0-0002

HYLLA ENL. 
BESKRIVNING 
HUS

STPR

STPR

1 /A-42-6-1013

1/A-42-6-1002

2/A-42-6-1002
VD12aH

KD11aH

36
50

20
0

20
00

4200

40
0

12
10

20
10

11
10

62
50

AVSKILJANDE VÄGG: UTFÖRS ENL FÖLJANDE:
2x12 CEMBRIT MULTIFORCE
45x120 REGELSTOMME MED 120 MINERALULL
2x12 CEMBRIT MULTIFORCE

KL

KL

GB

FÖRKLARINGAR

MATERIAL & KULÖRER

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.
PLUSHÖJDER ANGES I METER I SYSTEM RH2000.

BRANDCELLSGRÄNS EI60

HÄNVISNINGAR
DETALJER, SE RITNINGSSERIE A-42-6-10XX

YTTERTAK UTFÖRS MED TÄTSKIKTSMATTA ICOPAL 
MONO, KULÖR SKIFFERGRÅ 

FASADER UTFÖRS AV STÅENDE FALSAD VARIERAD 
TRÄPANEL MED RAKA KANTER, LIKA HUVUDBYGGNAD. 
PANELEN MÅLAS MED TJÄRVITRIOL GRÅ, TYP AUSON

KULÖR DÖRRAR:
NCS S 7005-G50Y (RAL 7009)

KULÖR HÄNGRÄNNOR, STUPRÖR, PLÅTAR, DROPPBLECK, 
FÖNSTERBLECK, VENTILATIONSGALLER:
ALUZINK

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

WHITE ARKITEKTER AB

FORMAT

K

E BLM CONSULT AB

V ENTREPRENADPLANERING AB

W ENTREPRENADPLANERING AB

BR SÄKERHETSPARTNER NORDEN AB

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

STIBA

M LANDSKAPSGRUPPEN AB

ACAD-INTERNATIONAL AB

RISE

HANDLINGSTYP

AK

www.ri.se

www.acad.se 

www.landskapsgruppen.se

www.sakerhetspartner.se

www.entplan.se 

www.entplan.se

-

www.stiba.se

www.white.se

MILJÖRUM & 
SPRINKLERCENTRAL

ATELJÉ & 
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 1

LÄGENHETSFÖRRÅD

LÄGENHETS-
FÖRRÅD

HUVUDBYGGNAD
DEL 2

F

MILJÖRUM OCH SPRINKLERCENTRAL

A-40-0-0002

0972640100 BJÖRKBO LSS
SÖLEBO 2:1

1:50/1:100

NYBYGGNAD BJÖRKBO LSS-BOENDE
SÖLEBO 2:1 FRISTAD

SUSANNE CLASE

KST

BJÖRKBO LSS45618

0972640100

2022-06-20

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

A1

FASAD MOT SÖDER
SKALA 1:100

FASAD MOT VÄSTER
SKALA 1:100

FASAD MOT NORR
SKALA 1:100

FASAD MOT ÖSTER
SKALA 1:100

PLAN 1,  SKALA 1:50 SEKTION D, SKALA 1:50

KST

PLANER, FASADER OCH SEKTIONER

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 

verksamhet enligt LOV 2023. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ersättning för utförande av 

LSS daglig verksamhet enligt LOV 2023. Kommunstyrelsen beslutar också att 

Sociala omsorgsnämnden fr.o.m. 1 januari 2024 årligen fastställer ny 

ersättningsnivå till utförare av LSS daglig verksamhet som höjs enligt fastställt 

OPI-index och delger Kommunstyrelsen sitt beslut. 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-29 Ylva Lengberg 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00895 1.1.2.25 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-12-21 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

E10 



 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00895 1.1.2.25 

  

 

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 

verksamhet enligt LOV 2023. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till ersättning för utförande av 

LSS daglig verksamhet enligt LOV 2023. Kommunstyrelsen beslutar också att 

Sociala omsorgsnämnden fr.o.m. 1 januari 2024 årligen fastställer ny 

ersättningsnivå till utförare av LSS daglig verksamhet som höjs enligt fastställt 

OPI-index och delger Kommunstyrelsen sitt beslut. 

Ärendet i sin helhet 

LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 

innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 

beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 

verksamhet.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,7 % 

för 2023. Uppräkning med 2,7 % motsvarar nämndens ramuppräkning för 

förväntade pris- och löneökningar enligt Budget 2023 planeringsunderlag.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår också att Kommunstyrelsen ska besluta att 

ersättningen fr.o.m. 1 januari 2024 höjs enligt fastställt OPI-index. Detta 

innebär att ersättningen årligen justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKR 

publicerar i december varje år. 

Beslutsunderlag 

1. Sociala omsorgsnämndens beslut med bilaga ersättningsnivåer, 2022-11-21 

 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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§ 147 Dnr SON 2022-001751.1.3.1 

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 
verksamhet enligt LOV 2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag om ersättningsnivåer för 
2023 och översänder det till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att ersättningen 
fr.o.m. 1 januari 2024 höjs enligt fastställt omsorgsprisindex (OPI) utan förslag 
från nämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 
innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 
beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 
verksamhet.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,7% 
för 2023. Uppräkning med 2,7% motsvarar nämndens ramuppräkning för 
förväntade pris- och löneökningar enligt Budget 2023 planeringsunderlag.   

Sociala omsorgsnämnden föreslår också att Kommunstyrelsen ska besluta att 
ersättningen fr.o.m. 1 januari 2024 höjs enligt fastställt OPI-index utan förslag 
från nämnden. Detta innebär att ersättningen årligen justeras med 
omsorgsprisindex (OPI) som SKR publicerar i december varje år. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga ersättningsnivåer 2023 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig 
verksamhet enligt LOV 2023 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat förslag om ersättningsnivåer för 
2023 och översänder det till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att ersättningen 
fr.o.m. 1 januari 2024 höjs enligt fastställt omsorgsprisindex (OPI) utan förslag 
från nämnden. 

Sammanfattning 
LOV (Lagen om valfrihetssystem) infördes 1 juni 2010. Valfrihetssystemet 
innebär att personer inom LSS personkrets 1 och 2 i åldern 18-67 år, som har 
beslut om daglig verksamhet, ges möjlighet att välja utförare av daglig 
verksamhet.  

Sociala omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
ersättningsbeloppen för utförande av daglig verksamhet räknas upp med 2,7% 
för 2023. Uppräkning med 2,7% motsvarar nämndens ramuppräkning för 
förväntade pris- och löneökningar enligt Budget 2023 planeringsunderlag.   

Sociala omsorgsnämnden föreslår också att Kommunstyrelsen ska besluta att 
ersättningen fr.o.m. 1 januari 2024 höjs enligt fastställt OPI-index utan förslag 
från nämnden. Detta innebär att ersättningen årligen justeras med 
omsorgsprisindex (OPI) som SKR publicerar i december varje år. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga ersättningsnivåer 2023 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 
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Magnus Stenmark 
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Bilaga 2 Diarienummer 2014/SON 0171

*  Inklusive 3 % momskompensation Ersättning 2022 Ersättning 2022 Ersättning 2023 Ersättning 2023
Kommunalutförare Privat utförare Kommunalutförare Privat utförare

Nivå Beskrivning av nivå per hel dag  per hel dag  * per hel dag  per hel dag  *

1
Personen har daglig verksamhet som är individuellt integrerad på 
ordinarie arbetsmarknad. Arbetshandledare från daglig verksamhet 
följer upp och kan vid behov ge stöd till personen och eller 
arbetsplatsens personal. 

244 251 250 258

2

Personen arbetar i ett arbetslag/-grupp med stöd av arbetshandledare 
inom daglig verksamhet. Personen är självständig i sitt arbete men 
behöver handledare som finns till hands vid behov, i regel en kortare 
kontakt per dag. Kan vara placering på företag och/eller egen 
verksamhet med handledare på plats.

438 452 450 464

3

Arbetshandledaren behöver i regel stödja personen med att komma 
igång med arbetsuppgifter/aktiviteter. Arbetshandledaren kan även 
behöva medverka i enstaka moment, men behöver inte vara med hela 
tiden som arbetet/aktiviteten pågår. Deltagaren klarar intränade 
arbetsuppgifter. Kan behöva visst stöd i social samvaro.

652 672 670 690

4

Arbetshandledaren är ofta närvarande och kan ge stöd vid flera 
moment när olika aktiviteter/arbetsuppgifter utförs. Arbetshandledaren 
ger kontinuerligt stöd till personen av fysiska, psykiska och/eller sociala 
skäl. Kräver utöver normalt en tydlig struktur. Kan behöva visst 
stöd/hjälp i samband med måltider, toalettbesök osv.

942 969 967 996

5

En arbetshandledare är närvarande i stort sett hela tiden för personen 
som kräver nästan oavbruten uppmärksamhet av omfattande fysiska, 
psykiska eller sociala skäl. Det krävs även tid för motiveringsarbete. 
Inriktningen är aktivitet/upplevelse. Deltagaren behöver hjälp vid 
måltider, toalettbesök osv.

1 374 1 416 1 411 1 454

6
Personen behöver minst en arbetshandledare för att kunna delta i 
verksamheten. Ofta krävs speciella lösningar i den dagliga 
verksamhetens utformning och/eller läge. 

2 070 2 132 2 126 2 190

7
Personen har ett mycket stort behov av personalstöd. Förutom en 
"egen" arbetshandledare krävs en annan arbetshandledare i närheten 
för att kunna ge stöd vid behov. Specialanpassade lösningar krävs vid 
den dagliga verksamhetens utformning och / eller läge.

3 105 3 199 3 189 3 285

8
Personen har ett exceptionellt stort behov av stöd från 
arbetshandledare. Förutom en eller två "egna" arbetshandledare krävs 
att ytterligare andra arbetshandledare arbetar i omedelbar närhet för att 
kunna ge stöd vid behov. 

4 139 4 218 4 251 4 332



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Åtgärdsalternativ för slamlagunen på Gässlösa 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

För framtida åtgärd för slamlagunen reserveras och kostnadsför i 2022 års 

bokslut 27 mnkr i utgift samt 27 mnkr för driftkostnad, totalt 54 mnkr. Inget 

ställningstagande har gjorts om val av åtgärdsalternativ, men riskvärderingens 

högsta kostnadsbedömda åtgärdsalternativ innebär 30 mnkr i utgift för 

reningsanläggning samt 30 mnkr i driftskostnad för kontrollprogram och 

fördelas enligt ansvarsutredningen mellan Borås Stad 90% och Borås Energi 

och Miljö AB 10%. 
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Kommunstyrelsen 
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Åtgärdsalternativ för slamlagunen på Gässlösa 

Kommunstyrelsens beslut 

För framtida åtgärd för slamlagunen reserveras och kostnadsför i 2022 års 

bokslut 27 mnkr i utgift samt 27 mnkr för driftkostnad, totalt 54 mnkr. Inget 

ställningstagande har gjorts om val av åtgärdsalternativ, men riskvärderingens 

högsta kostnadsbedömda åtgärdsalternativ innebär 30 mnkr i utgift för 

reningsanläggning samt 30 mnkr i driftskostnad för kontrollprogram och 

fördelas enligt ansvarsutredningen mellan Borås Stad 90% och Borås Energi 

och Miljö AB 10%. 

 

 

 

Sammanfattning 

Inför rivningen av Gässlösa avloppsreningsverk (Gässlösa ARV) utfördes 2017 

en miljöinventering av samtliga byggnader på området. I samband med detta 

gjordes en historisk inventering då det framkom uppgifter om att en slamlagun 

från 50-talet fanns i en spricksänka uppe i skogen strax söder om 

reningsverket. Enligt uppgift har deponering av slam från avloppsreningsverket 

skett till slamlagunen under perioden 1946–1954. Huvudsakliga 

föroreningsinnehållet är metaller (bl.a. zink, krom), olja samt organiska 

miljöföroreningar. 

Hifab gjorde en översiktlig markundersökning samt riskbedömning 2018 och 

en efterföljande huvudstudie och åtgärdsutredning gjordes 2022. Den faktiska 

föroreningsspridningen sker huvudsakligen med ytvatten från slamlagunen som 

övergår i ett dagvattensystem som leds till Viskan via ledningar och diken.  

Följande åtgärdsalternativ har tagits fram:   

 Nollalternativ (endast vallen förstärks, föroreningsspridning fortgår) 

 Alternativ 1: Rening av ytvatten vid Lagunen  

 Alternativ 2: Rening av ytvatten vid Viskan  

 Alternativ 3: Schakt och deponering  

Med hjälp av SGI:s riksvärderingsverktyg SAMLA gjordes 2020 en bolags- och 

förvaltningsövergripande om riskvärdering av de föreslagna åtgärdsalternativen. 

I riskvärderingen utgår man från sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter 

i ett 5-årigt respektive 100-årsperspektiv. Syftet med riskvärderingen är att 
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utgöra en grund för kommande beslut om val av den mest hållbara åtgärden för 

att reducera riskerna från slamlagunen. Utifrån Viskan-projektet och bl.a. 

möjligheterna för statliga bidrag till sanering av Viskan är det angeläget att 

minimera tillförseln av ytterliga föroreningar till Viskan varvid reningsåtgärder 

för slamlagunen är angelägna.  

Holmgrenhansson Advokatbyrå AB har gjort en ansvarsutredning. Miljöbalken 

10 kap är tillämpligt för aktuellt förorenat område. Utredningen belyser 

ansvarsfrågan för efterbehandling av föroreningarna och olika resonemang 

kring bl.a. tidsaspekter, verksamhetsutövare, VA-kollektivet, avfallskollektivet, 

fastighetsägaren, kvarvarande textilföretag, Gässlösa ARV, Borås Energi och 

Miljö AB (BEMAB) och Borås Stad. Sammantaget bedöms 

verksamhetsansvaret vara delat mellan Borås Stad och BEMAB med en skälig 

fördelning för efterbehandlingskostnaden på 90 % Borås Stad och 10 % 

BEMAB.  

För framtida åtgärd för slamlagunen reserveras i 2022 års bokslut 27 mnkr som 

utgift för reningsanläggning samt 27 mnkr för driftkostnad i ett 100 års-

perspektiv. Inget ställningstagande har gjorts om val av åtgärdsalternativ, men 

riskvärderingens högsta kostnadsbedömda åtgärdsalternativ innebär 30 mnkr i 

utgift för reningsanläggning samt 30 mnkr i driftskostnad för kontrollprogram 

och fördelas enligt ansvarsutredningen mellan Borås Stad med 90% och Borås 

Energi och Miljö med 10%. 

 

 

Ärendet i sin helhet 

Inför rivningen av Gässlösa avloppsreningsverk (Gässlösa ARV) utfördes under 

sommaren 2017 en miljöinventering av samtliga byggnader på området. I 

samband med detta gjordes en historisk inventering i vilken man intervjuade ett 

flertal seniora och f.d. medarbetare. Det framkom uppgifter om att en 

slamlagun från 50-talet fanns i en spricksänka uppe i skogen strax söder om 

reningsverket. Enligt uppgift har deponering av slam från avloppsreningsverket 
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skett till slamlagunen under perioden 1946–1954. Ytan på lagunområdet är ca 

3000 m2 och volymen är ca 17 000 m3 . 

Markundersökning av Gässlösa ARV utfördes under sommaren 2018 och i 

samband med denna gjordes några första analyser av slammet i slamlagunen. 

Då höga halter av metaller, olja, PCB och PAH påträffades utfördes en 

översiktlig markundersökning samt riskbedömning under hösten 2018.  

En bolags- och förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från 

Borås Energi och miljö, Miljöförvaltningen, Mark och Exploatering och 

Stadsledningskansliet (kommunikation) startades upp vilken initierade att 

kompletterande undersökningar och en huvudstudie/åtgärdsutredning skulle 

utföras under 2019. Stor osäkerhet konstaterades gällande spridningsvägar till 

Viskan vilket ledde till att en utökad utredning genomfördes under 2020 kring 

grund- och ytvatten i området mellan lagunen och Viskan. Efter installation av 

ett flertal grundvattenrör togs ett kontrollprogram fram för grund- och ytvatten. 

Under slutet av 2020 och våren 2021 reviderades åtgärdsutredningen med de 

nya resultaten.  

I en workshop, våren 2022, med deltagare från Borås Energi och Miljö och ett 

flertal avdelningar inom Borås stad gjordes en riskvärdering av de föreslagna 

åtgärdsalternativen. För riskanalysen användes verktyget SAMLA, vilket är det i 

dessa sammanhang ett vedertaget riskvärderingsverktyg som tagits fram av SIG 

(Statens Geotekniska Institut.) I riskvärderingen har man tagit hänsyn till 

sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i ett 5-årigt respektive 100-

årsperspektiv. Syftet med riskvärderingen är att utgöra en grund för kommande 

beslut om val av den mest hållbara åtgärden för att reducera riskerna från 

slamlagunen. 

 

Åtgärdsalternativ och riskvärdering 

Flera undersökningar och utredningar har genomförts i syfte att kartlägga 

föroreningssituationen, eventuella miljö- och hälsorisker och 

spridningsförutsättningar.  

Framför allt bedöms att spridningen av zink från slamlagunen kan utgöra ett 

betydande tillskott till Viskan, där zink sedan tidigare pekats ut som en 

prioriterad förorening för åtgärder inom Borås i stort. Belastningen på Viskan 

från slamlagunen avseende zink bedöms kunna uppgå till cirka 10 kg per år.  

Den totala volymen av förorenat slam har beräknats uppgå till cirka 17 000 m3. 

Mycket stora föroreningsmängder bedöms förekomma inom området enligt 

beräkningar från utförd riskbedömning (Hifab, 2022):  

 Krom (Cr)  24 ton  

 Krom 6 (CrVI)  440 kg  

 Koppar (Cu)  9,6 ton  

 Kvicksilver (Hg)  220 kg  
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 Zink (Zn)  48 ton  

 Alifater C16-C35  84 ton  

 Aromater C10-C16  1 ton  

 PAH-M  430 kg  

 PAH-H  285 kg  

 Dioxin  3 g  

 

Den faktiska föroreningsspridningen sker huvudsakligen med ytvatten från 

slamlagunen som övergår i ett dagvattensystem som leds till Viskan via 

ledningar och diken, men det sker även en viss spridning av föroreningar till 

grundvatten.  

I den samlade riskbedömningen konstateras att det finns ett behov av att 

reducera föroreningstransporten från slamlagunen till Viskan. Åtgärdsmål satta 

för lagunen är att reducera spridning av zink och nickel med 90% från lagunen 

till omgivande grundvatten och Viskans vattenområde samt att människor och 

djur inte ska exponeras för förorenat slam. Reducering med 90% är högt 

uppsatt mål i syfte att kunna jämföra med alternativet bortschaktning. 

Reningsgrad om 60-70% kan övervägas som mer realistiskt och 

kostnadseffektivt. 

Följande åtgärdsalternativ har tagits fram:   

 Nollalternativ (endast vallen förstärks, föroreningsspridning fortgår) 

 Alternativ 1: Rening av ytvatten vid Lagunen  

 Alternativ 2: Rening av ytvatten vid Viskan  

 Alternativ 3: Schakt och deponering  

  

Riskvärderingen och förslagen till åtgärdsalternativ är utförda med syftet att på 

bästa sätt möta Borås Stads vision om framtiden (2021), där hållbar utveckling 

är en grundförutsättning. Visionen, som har sin grund i Agenda 2030 framhåller 

att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för våra val och 

beslut. Riskvärderingen och förslagen till åtgärdsalternativ utgår också från 

Borås Stads Miljöpolicy (2018) där en hörnpelare är att alla Borås Stads 

verksamheter ska arbeta och agera utifrån försiktighetsprincipen genom att 

förebygga eller minska riskerna för skador på hälsan eller miljön. 

Arbetet med riskvärderingen har skett i mötesform inom en stor deltagargrupp 

med representanter från olika verksamheter inom Borås Stad. Poängsättning av 

kriterier har huvudsakligen skett vid mötet, och i mindre omfattning från 

beräkningar där kriterier har varit kalkylerbara, till exempel uppskattningar av 

kostnader och förväntade utsläpp av koldioxid.  

Alternativ 1 med rening av ytvatten vid lagunen får den mest fördelaktiga 

poängen i riskvärderingen. Vilket alternativ som väljs får bestämmas senare.    
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Slutsats av riskvärderingen 

I den riskvärdering som utförts väger 5-årsperspektivet lika tungt som 100-

årsperspektivet. Det är så SGI:s riskvärderingsverktyg SAMLA är utformat då 

en saneringsåtgärd förväntas ta cirka fem år. Utifrån den riskvärdering som 

gjorts är det bästa alternativet i det korta perspektivet att rena ytvattnet från 

lagunområdet uppe vid slamlagunen och i det långa perspektivet att schakta 

bort föroreningen. Men då påverkan i det korta perspektivet vid alternativet 

bortschaktning är så stor, gör det att rening på plats uppe vid lagunen är det 

alternativ som framstår som mest fördelaktigt. 

Dessutom är det så att när en riskvärdering utförs för att välja åtgärd, så sker 

det innan projektet är i detaljprojekteringsfasen. Vilket innebär att det är många 

frågor kopplat till bortschaktning som inte har kunnat bedömas i 

riskvärderingen, som till exempel risk för ökad spridning av föroreningar då 

man rör om i dem, eller vart de förorenade massorna med sitt höga organiska 

innehåll ska transporteras och omhändertas. I nuläge kan de inte tas emot vid 

Sobacken och det är osäkert om sådan dispens kan ges, eller om de förorenade 

massorna ska transporteras någon annanstans och vilka kostnader som då är 

förenade med detta. En bortschaktning innebär inte att föroreningarna som nu 

finns i slamlagunen försvinner, det innebär att de förflyttas från en plats till en 

annan. Detta ska bara göras om det bedöms nödvändigt för att kontrollera 

föroreningen på ett bättre sätt, för att förhindra spridning eller av andra 

välgrundade skäl.  

Riskvärderingsanalysen resulterade i åtgärdsalternativ 1 som det mest 

fördelaktiga, d.v.s. rening av ytvatten uppe vid lagunen. Detta inkluderar 

förstärkning av vallen norr om lagunen samt att en barriär anläggs på deponins 

sydöstra sida för att minska föroreningsspridning till grundvatten och 

upprättande av ett kontrollprogram. 

Detta alternativet innebär att det övergripande åtgärdsmålet nås, med upp mot 

90 % rening av metaller, främst zink och nickel – föroreningar som annars 

skulle nå Viskan. Så länge som slamlagunen är instängslad så kan inga andra 

störningar uppkomma för miljön eller människors hälsa. Kommande 

detaljprojektering får utvisa vilken nivå av rening som bör ske, kopplat till 

kostnad och rimlighet och miljönytta. 

I det långa perspektivet kan nya tekniker för hantering av förorenade massor på 

plats utvecklas. Om Borås Stad i framtiden önskar att schakta bort 

föroreningarna finns det en trygghet i att en fördröjning och reningsanläggning 

anlagts nedströms deponiområdet om det skulle vara så att ökad spridning av 

föroreningar skulle ske under bortschaktningen. 

 

Ekonomi kopplad till rekommenderat åtgärdsalternativ 

Kostnaden för anläggande av en reningsteknik som renar bort minst 90% av 

zink och nickel är ca 30 Mkr. Till detta kommer driftkostnader i ett 

hundraårsperspektiv på ytterligare ca 30 Mkr. Att anlägga en reningsanläggning 
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är en investeringsutgift till skillnad från underhåll och tillsyn som är en 

driftkostnad. Beroende på nivå av rening kan denna kostnad komma att minska. 

 

Åtgärder kopplade till miljömål  

Vattendirektivet antogs år 2000 och syftar till att förbättra alla EU:s vatten. 

Utifrån statusklassningen enligt EU:s vattendirektiv uppnår Viskan i 

sträckningen Borås-Svaneholm, till vilken slamlagunen har sitt utsläpp, inte god 

kemisk status, bland annat på grund av förhöjda zinkhalter där sträckningen 

med avseende på zink bara uppnår “måttlig status”. Detta beror både på gamla 

föroreningar i mark och sediment, men även på grund av pågående utsläpp. 

Totalt tar Viskan idag emot i storleksordningen 1000 kg zink om året från 

Borås, via avloppsreningsverket där fullständig rening av zink inte sker och via 

dagvatten som egentligen inte renas alls. För att staten ska kunna ge bidrag till 

en sanering av Viskan måste därför Borås Stad visa att man avser att börja rena 

dagvattnet. Slamlagunen är utifrån ovanstående att betrakta som ett av flera 

områden som förorenar Viskan med bland annat zink. Att minska pågående 

förorening från slamlagunen till Viskan följer intentionen med Vattendirektivet 

och ”polluter pays principle”. Den som är ansvarig för en förorening tar också 

ansvar för att förhindra eller minska att ytterligare spridningen sker. Åtgärden 

verkar också för uppfyllelse av miljökvalitetsmålen giftfri miljö och levande 

sjöar och vattendrag samt mot de globala miljömålen. 

De undersökningar som har gjorts i och med åtgärdsutredningen för 

slamlagunen visar att de första beräkningarna av slamlagunens tillskott av zink 

till Viskan var överskattade med en faktor 10. I stället för 100 kg om året, som 

man först trodde, är bidraget 10 kg, vilket motsvarar belastningen av dagvatten 

från ett område som Getängen i Borås. Då åtgärdsmålet är högt satt, 90% av 

zink och nickel ska renas bort, är tekniken för rening till den nivån också dyr 

och typer av anläggningar som klarar reningsmålet begränsade. Därför måste 

även rimligheten i ett så högt satt åtgärdsmål bedömas vid detaljprojekteringen. 

För en jämförelse är en dagvattendamm för rening av dagvatten under 

anläggande på området Getängen i Borås. Till dammen kommer ca 8,8 kg zink 

ledas per år, investeringskostnaden är beräknad till ca 4 Mkr och reningsmålet 

är satt till 74 %.  Kostnaden blir ca 8 791  kr/kg bortrenad zink, vilket kan jämföras 

med i Alternativ 1 föreslagna reningsanläggning vid slamlagun till vilken ca 10 

kg zink kommer att ledas per år, investeringskostnaden är beräknad till ca 29 

Mkr och reningsmålet är satt till 90%. Kostnaden blir här 46 032 kr/kg bortrenad 

zink. Beräkningen är gjord med förutsättningen att det är samma livslängd på en 

dagvattendamm (Getängen) som ett markfilter (Slamlagun). 
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Beslutet expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Intern kontrollplan 2023 för Akademiplatsen AB  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisningen av intern kontrollplan 2023 för Akademiplatsen AB godkänns.  

 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00794 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2022-12-15 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E12 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00794 1.2.3.2 

  

 

Intern kontrollplan 2023 för Akademiplatsen AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontrollplan 2023 för Akademiplatsen AB godkänns.  

Ärendet i sin helhet 

Ärendet med de kommunala bolagens internkontrollplan för 2023 behandlades 

av Kommunstyrelsen den 5 december 2022. Då styrelsen i Akademiplatsen AB 

inte hade antagit någon internkontrollplan utifrån verksamhetsförändringar 

saknades dokument från det bolaget. Kommunstyrelsen framförde att 

Akademiplatsen AB behöver inkomma med intern kontroll då det ännu inte är 

beslutat när verksamhetsförändringarna kommer ske. Bolaget har upprättat en 

riskanalys gällande sammanslagningen av verksamheten Borås Kongress och 

IBAB, som härmed redovisas.   

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Riskanalys 2023 från Akademiplatsen AB, inkommen handling nr 16 

Beslutet expedieras till 

1. Akademiplatsen AB 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Internkontrollplan 

Planen bygger på riskanalysen för sammanslagningen av bolag och dess påverkan för hanteringen av avtal 

och drift av Borås Kongress. 

. Styrelsen är medveten om att under utredningens gång kan flera frågor tillkomma, momsutredning har 

initierats mellan riskanalys och internkontrollplan. 

 

 

Riskanalys Akademiplatsen – IBAB sammanslagning 
 
 

Beskrivning av 
risken 

Sannolikhet 
1-5 

Konsekvens 
1-5 

Risk 
S x K = 

kommentar Ansvarig 

1 Föremål för 
ändring av huset 

ändamål 

2 5 10   
politiken 

 

2 Koncerntäckning 
saknas 

   aktiverar risk 1  

3 Upphandlingen av 
driftsoperatör 

”störs” av 
tidplanen 

5 5 20 beslut om vem som gör vad 
behövs omgående 
upphandlingsprocess måste 
påbörjas augusti 2022 
kan förhindras med anpassad 
tidplan (när ska detta 
genomföras) 

utredningsgruppen 

4 Anbud/avtal 
matchar inte 
framtida 
affärspartner 
(olika 
affärsmodeller för 
de olika bolagen) 

4   påverkar risk 2 
15-18 miljoner underskott som 
låg i beslutet  

(hur länge gäller det)  
befintligt ägardirektiv stämmer 
inte för IBAB (avkastningskrav) 

 

styrelserna 

5 Upphandlingen: 
tids/resursbrist 

hos IBAB 

4 4 16 IBAB längre uppstartssträcka 
ej informerad styrelse 

VD 

6 Upphandlingen: 
tids/resursbrist 

hos 
Akademiplatsen 

3 4 12 styrelse medveten  VD 

7 Koncerntäckning 
saknas  

   aktiverar risk 1  

8 Anbud/avtal 
matchar inte 

framtida 
affärspartner  

3 4 12 driftsoperatör mäktar inte med 
hyresnivån 

styrelserna 

8 förhandling/ 
upphandling 

   ej kopplat till sammanslagning 
styrelsefråga 

-  

9 för snäv tidplan 
påverkan andra 

delen i 
Akademiplatsen 

   - utredningsgruppen 
 

 

10.           oönskade  5 5 25 EY utreder  

              momseffekter 

 

föredraget på styrelsemöte 221024  
     



Förutsättningar 

Uppdraget – beskrivning och vilka förutsättningar som ska gälla 

Beslutsgång – KS, KF, Stadshus AB, bolagsstyrelser 

Tidsplan – datum för förändringen 

 

Riskanalys Akademiplatsen – IBAB sammanslagning 
Risk 
nr 

Beskrivning av 
risken 

Sannolikhet 
1-5 

Konsekvens 
1-5 

Risk 
S x K = 

kommentar Ansvarig 

1 Föremål för 
ändring av huset 

ändamål 

2 5 10   
politiken 

 

2 Koncerntäckning 
saknas 

   aktiverar risk 1  

3 Upphandlingen av 
driftsoperatör 

”störs” av 
tidplanen 

5 5 20 beslut om vem som gör vad 
behövs omgående 
upphandlingsprocess måste 
påbörjas augusti 2022 
kan förhindras med anpassad 
tidplan (när ska detta 
genomföras) 

utredningsgruppen 

4 Anbud/avtal 
matchar inte 
framtida 
affärspartner 
(olika 
affärsmodeller för 
de olika bolagen) 

4   påverkar risk 2 
15-18 miljoner underskott som 
låg i beslutet  

(hur länge gäller det)  
befintligt ägardirektiv stämmer 
inte för IBAB (avkastningskrav) 

 

styrelserna 

5 Upphandlingen: 
tids/resursbrist 

hos IBAB 

4 4 16 IBAB längre uppstartssträcka 
ej informerad styrelse 

VD 

6 Upphandlingen: 
tids/resursbrist 

hos 
Akademiplatsen 

3 4 12 styrelse medveten  VD 

7 Koncerntäckning 
saknas  

   aktiverar risk 1  

8 Anbud/avtal 
matchar inte 

framtida 
affärspartner  

3 4 12 driftsoperatör mäktar inte med 
hyresnivån 

styrelserna 

8 förhandling/ 
upphandling 

   ej kopplat till sammanslagning 
styrelsefråga 

-  

9 för snäv tidplan 
påverkan andra 

delen i 
Akademiplatsen 

   - utredningsgruppen 

 

 

 

 
     Patrik Johansson, IBAB

     Helena Alcenius, Akademiplatsen AB 

    2022-08-23 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB godkänns.  

 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00914 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2022-12-15 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E13 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00914 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB godkänns.  

Ärendet i sin helhet 

En kapitaltäckningsgaranti har tidigare utfärdats för Borås Stadshus AB på 

begäran från bolagets externa revisorer. I kapitaltäckningsgarantin försäkrar 

Borås Stad att tillse att Borås Stadshus AB vid var tid har ett eget kapital som 

uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Kapitaltäckningsgarantin 

behöver nu förnyas i samband med ny mandatperiod. Borås Stadshus AB 

lämnar för egen del kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Borås Djurpark & 

Camping AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i 

Borås AB.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Stadshus AB 

 

 

 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



KAPITALTÄCKNINGSGARANTI 
 

Borås Stad, 212000-1561, åtar sig härmed att svara för att följande helägda bolags 
egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet: 

• Borås Stadshus AB, 556547-5646  

Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, 
avskrivning av fordringar eller på annat sätt. 

Denna garanti gäller från räkenskapsåret 2023 och fram till dess bolagsstämma ägt 
rum närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Garantin gäller endast så länge 
Borås Stad kvarstår som ägare till bolaget. 

Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de 
åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. 

Borås 2023-01-16 

Borås Stad 

 

............................................................................. 
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämnden anslag om 25 242 000 kr för nybyggnad 

av Rydsvägen LSS, Häljasjö 1:102, Gånghester, under förutsättning att Sociala 

omsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 

 

 

 

Datum 

2022-12-29 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00485 2.6.1.1 Programområde 03 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-12-22 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E14 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00485 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämnden anslag om 25 242 000 kr för nybyggnad 

av Rydsvägen LSS, Häljasjö 1:102, Gånghester, under förutsättning att Sociala 

omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.  

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 

behov till Lokalförsörjningsnämnden om en gruppbostad LSS för 5 lägenheter. 

Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 och 

tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2021-06-21, samt beslutades i 

Kommunstyrelsen 2021-09-06.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 med ett belopp om 

21 000 tkr. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

projektering gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Rydsvägen, Gånghester. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar). Boendet kommer att få egna entréer utifrån 

Boendet/huvudbyggnaden är utformat på liknande sätt som det nyligen 

uppförda LSS-boendet på Backhagsvägen i Sjömarken, men med revideringar 

gällande personalutrymmen, och består av 5 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme och har en total area på 488 m2 BRA (551 m2 

BTA). Rydsvägen LSS har utökats med en separat lokal för daglig verksamhet 

på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 

komplementbyggnader är 570 m2 BRA (659 m2 BTA). Byggnaden ska P-

märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solceller kommer 

att installeras på en av takytorna.  

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder med bristfällig lägenhetsstandard och 

som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Någon evakuering 

är inte aktuell i projektet.  

Byggstart april 2023 med preliminär inflyttning juni 2024.  
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Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 25 242 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 38 303 kronor. 

Avvikelsen mellan budget och anslag beror främst på den kraftiga 

prisutveckling som skett i omvärlden. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Anslagsframställan Lokalförsörjningsnämnden samlat dokument 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Alternativt förslag KD/M 

14. Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den 

totala summan för projektet har ökat med 6,7 MSEK (36%) jämfört med projekteringsframställan i 

maj 2021. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads 

investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar 

därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen 

att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och 

totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas 

längre fram i syfte att sänka totalkostnaden 

att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 

att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 

1(4) 

Datum 

2022-11-30 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00145 2.6.1.1 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 
 

 

 

Anslagsframställan för Rydsvägen LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Rydsvägen LSS, 

Häljasjö 1:102.       

 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 

som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner upprättat förslag. 

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 

Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 



Borås Stad 
Datum 

2022-11-30 
 Sida 

2(4) 

 

 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 

Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 

Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 

Isegran (M) och Olle Engström (SD)  

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 

upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 

Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

  

Projektets handläggning 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 

behov till Lokalförsörjningsnämnden om en gruppbostad LSS för 5 lägenheter. 

Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 och 

tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2021-06-21, samt beslutades i 

Kommunstyrelsen 2021-09-06.  

 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med ett belopp om 

21 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

projektering gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Rydsvägen, Gånghester. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar). Boendet kommer att få egna entréer utifrån. Lokalerna 

är utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning 

av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-

verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. Boendet/huvudbyggnaden är utformat 

på liknande sätt som det nyligen uppförda LSS-boendet på Backhagsvägen i 

Sjömarken, men med revideringar gällande personalutrymmen, och består av 5 

lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en total area 

på 488 m2 BRA (551 m2 BTA). Rydsvägen LSS har utökats med en separat lokal 

för daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 

komplementbyggnader är 570 m2 BRA (659 m2 BTA). Byggnaden ska P-märkas 

och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solceller kommer att 

installeras på en av takytorna.  
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Konsekvensanalys lokaler 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder med bristfällig lägenhetsstandard och 

som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Någon evakuering 

är inte aktuell i projektet.  

 

Tidplan 

Byggstart april 2023 med preliminär inflyttning juni 2024.  

 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 25 242 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 38 303 kronor. 

Avvikelsen mellan budget och anslag beror främst på den kraftiga 

prisutveckling som skett i omvärlden.  

Byggentreprenad  19 500 000 kr             

Projektering                 1 600 000 kr             

Kontroll och besiktning               345 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 1 037 000 kr  

Oförutsett  1 560 000 kr  

Bygg- och projektledning 1 150 000 kr  

Ränta under byggtid 50 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms 25 242 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 1 152 233 kr  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 201 210 kr  

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 1 353 443 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
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Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra SOF 481 092 kr  

Ny schablonhyra boende 339 600 kr  

Hyrestillägg av investeringen 0 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 820 692 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2021  

Totalhyra 820 692 kr  

Befintlig schablonhyra - 0 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  820 692 kr  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

2. Sociala omsorgsförvaltningen  

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Rydsvägen LSS
Projekt nr: 66208   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2021-05-04 2022-11-29 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2021-05-04 2022-11-29 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 14 850 19 500 Myndighetskostnader 0 1 000 1 037 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 400 237
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 600 800
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 675 1 600 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult

Summa entreprenadutgift 0 14 850 19 500 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 2 770 4 182 0 Kostnader för kontroll 0 345 345 0
Summa utgifter projektet 0 17 620 23 682 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) + index 880 1 560 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 1 150
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 50 50 0

Summa total för projektet 0 18 500 25 242 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50
Yta m² BTA 654 659 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 28 287 38 303 Summa byggherrekostnad 0 2 770 4 182 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 22 706 29 590
Utgift byggherre kr/m² BTA 4 235 6 346

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Rydsvägen LSS

Upphandlingsform Generalentreprenad

Objekts-/projektnr 66208

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 3 200 000 12,68% 3 200 000 12,68%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0,00% 0 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 
färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

4 430 000 17,55% 4 430 000 17,55%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 3 120 000 12,36% 3 120 000 12,36%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 500 000 5,94% 1 500 000 5,94%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 1 500 000 5,94% 1 500 000 5,94%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 4 800 000 19,02% 4 800 000 19,02%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 250 000 0,99% 250 000 0,99%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 700 000 2,77% 700 000 2,77% Delsumma

19 500 000

10 Byggherrekostnad Bygglov 237 000 0,94% 237 000 0,94%

Anslutningsavgifter 800 000 3,17% 800 000 3,17%

Konsultkostnader 1 600 000 6,34% 1 600 000 6,34%

Kostnader för kontroll 345 000 1,37% 345 000 1,37%

Projekt- och byggledning 1 150 000 4,56% 1 150 000 4,56%

Kreditivränta 50 000 0,20% 50 000 0,20% Delsumma

Oförutsett 1 560 000 6,18% 1 560 000 6,18% 5 742 000

Övrigt 0 0,00% 0 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 25 242 000 1,00 0 0 25 242 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 25 242 000

Annan finans 0

HB -25 242 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
(Solceller, energi, 

underhåll etc) %-fördeln.

BOKSLUT         
2021-12-31 

För 
Komponent-
avskrivning

DEL 1 2022-11-29

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Rydsvägen LSS

Upphandlingsform Generalentreprenad

Objekts-/projektnr 66208

Färdigställt

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 3 200 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0
Övrigt post - fördelning

942 277 4 142 277 30 138 076

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

4 430 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Övrigt post - fördelning
1 304 465 5 734 465 80 71 681

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

3 120 000
Övrigt post - fördelning

918 720 4 038 720 30 134 624

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 
inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 500 000
Övrigt post - fördelning

441 692 1 941 692 30 64 723

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

1 500 000
Övrigt post - fördelning

441 692 1 941 692 20 97 085

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-
anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning

4 800 000
Övrigt post - fördelning

1 413 415 6 213 415 25 248 537

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
250 000

Övrigt post - fördelning
73 615 323 615 15 21 574

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 700 000
Övrigt post - fördelning

206 123 906 123 15 60 408

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

Anslutningsavgifter ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Underlag för komponentsavskrivning 25 242 000 Avskrivn/ år = 836 708 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 315 525

Kapitalkostnad år 1= 1 152 233

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet

7910 4711

2022-11-29

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total    PK 
/ prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Fördelning komponenter

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering
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Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 164 Dnr LFN 2021-001452.6.1.1 

Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Rydsvägen LSS, 
Häljasjö 1:102. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Lokalförsörjningsnämnden  
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Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en gruppbostad LSS för 5 lägenheter. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2021-06-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-09-06.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med ett belopp om 
21 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
projektering gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Rydsvägen, Gånghester. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar). Boendet kommer att få egna entréer utifrån. Lokalerna 
är utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning 
av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-
verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. Boendet/huvudbyggnaden är utformat 
på liknande sätt som det nyligen uppförda LSS-boendet på Backhagsvägen i 
Sjömarken, men med revideringar gällande personalutrymmen, och består av 5 
lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en total area 
på 488 m2 BRA (551 m2 BTA). Rydsvägen LSS har utökats med en separat 
lokal för daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten 
inklusive komplementbyggnader är 570 m2 BRA (659 m2 BTA). Byggnaden 
ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solceller 
kommer att installeras på en av takytorna. [Vid skrivelse som gäller en förskola 
skall en text finnas med vad utredningen visade om möjligheten till att bygga ett 
äldreboende i anslutning till förskolan. 

Konsekvensanalys lokaler 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder med bristfällig lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Någon evakuering 
är inte aktuell i projektet.  

Tidplan 

Byggstart april 2023 med preliminär inflyttning juni 2024.  
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Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 25 242 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 38 303 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar 
Budgetsammanställning 
Investeringskalkyl 

 



Alternativt förslag KD/M 

14. Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. Den 

totala summan för projektet har ökat med 6,7 MSEK (36%) jämfört med projekteringsframställan i 

maj 2021. Dessutom finns en otydlighet huruvida projektet ryms inom Borås Stads 

investeringsbudget för 2023 som beslutades i december 2022. Lokalförsörjningsnämnden uppdrar 

därför åt Lokalförsörjningsförvaltningen 

att, i enlighet med reglementet, pröva projektet utifrån ett kommunövergripande och 

totalekonomiskt perspektiv, genom att bedöma om upphandlingen bör avbrytas och återupptas 

längre fram i syfte att sänka totalkostnaden 

att tydliggöra om projektet ryms inom Borås Stads investeringsbudget för 2023 samt plan för 2024 

att rapportera ovanstående till Lokalförsörjningsnämnden i januari 2023 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2022-11-30 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00145 2.6.1.1 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 
 

 

 

Anslagsframställan för Rydsvägen LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Rydsvägen LSS, 

Häljasjö 1:102.       

 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 

som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 

godkänner upprättat förslag. 

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 

 

Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  

 

Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  

  

Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 

Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 

Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 



Borås Stad 
Datum 

2022-11-30 
 Sida 

2(4) 

 

 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 

Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 

Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 

Isegran (M) och Olle Engström (SD)  

 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 

upprättat förslag.  

Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 

Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

  

Projektets handläggning 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 

behov till Lokalförsörjningsnämnden om en gruppbostad LSS för 5 lägenheter. 

Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 och 

tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2021-06-21, samt beslutades i 

Kommunstyrelsen 2021-09-06.  

 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med ett belopp om 

21 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 

projektering gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 

särskild service på anvisad tomt på Rydsvägen, Gånghester. Boendet är 

utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 

funktionsnedsättningar). Boendet kommer att få egna entréer utifrån. Lokalerna 

är utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning 

av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-

verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. Boendet/huvudbyggnaden är utformat 

på liknande sätt som det nyligen uppförda LSS-boendet på Backhagsvägen i 

Sjömarken, men med revideringar gällande personalutrymmen, och består av 5 

lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en total area 

på 488 m2 BRA (551 m2 BTA). Rydsvägen LSS har utökats med en separat lokal 

för daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten inklusive 

komplementbyggnader är 570 m2 BRA (659 m2 BTA). Byggnaden ska P-märkas 

och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solceller kommer att 

installeras på en av takytorna.  
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Konsekvensanalys lokaler 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 

LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder med bristfällig lägenhetsstandard och 

som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Någon evakuering 

är inte aktuell i projektet.  

 

Tidplan 

Byggstart april 2023 med preliminär inflyttning juni 2024.  

 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 25 242 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 38 303 kronor. 

Avvikelsen mellan budget och anslag beror främst på den kraftiga 

prisutveckling som skett i omvärlden.  

Byggentreprenad  19 500 000 kr             

Projektering                 1 600 000 kr             

Kontroll och besiktning               345 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 1 037 000 kr  

Oförutsett  1 560 000 kr  

Bygg- och projektledning 1 150 000 kr  

Ränta under byggtid 50 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms 25 242 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 1 152 233 kr  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 201 210 kr  

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 1 353 443 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 
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Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra SOF 481 092 kr  

Ny schablonhyra boende 339 600 kr  

Hyrestillägg av investeringen 0 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 820 692 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2021  

Totalhyra 820 692 kr  

Befintlig schablonhyra - 0 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  820 692 kr  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

2. Sociala omsorgsförvaltningen  

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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§ 164 Dnr LFN 2021-001452.6.1.1 

Anslagsframställan Rydsvägen LSS 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Rydsvägen LSS, 
Häljasjö 1:102. 

Förslag   

Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit med ett alternativt förslag 
som yrkar på att återremittera ärendet till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Förslaget biläggs protokollet. 

Ordförande Helene Sandberg (S) föreslår att Lokalförsörjningsnämnden 
godkänner upprättat förslag. 
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) föreslår att 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det alternativa förslaget. 
 
Ordförande Helene Sandberg (S) finner att ordförandes förslag bifallits.  
 
Vice Ordförande Nils-Åke Björklund (M) begär votering.  
  
Följande propositionsordning fastställs; den som bifaller ordförande Helene 
Sandbergs (S) förslag röstar ja, den som bifaller Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag röstar nej. Vinner nej har Vice Ordförande Nils-Åke 
Björklund (M) förslag bifallits. 

Omröstning begärs och genomförs. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja och 4 Nej. 

Omröstningsresultat 

Ja: Börje Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Göran Egelhof (C), 
Samir Muratovic (S) och Helene Sandberg (S) 
Nej: Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita 
Isegran (M) och Olle Engström (SD)  
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar med fem röster mot fyra att godkänna 
upprättat förslag.  
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Reservation 

Nils-Åke Björklund (M), Emanuel Mäkinen (KD) Pirita Isegran (M) och Olle 
Engström (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en gruppbostad LSS för 5 lägenheter. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-11-17.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2021-05-18 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2021-06-21, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-09-06.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med ett belopp om 
21 000 tkr. 

Projektbeskrivning och mål 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
projektering gällande nybyggnad av gruppbostad LSS (inriktning autism) med 
särskild service på anvisad tomt på Rydsvägen, Gånghester. Boendet är 
utformad som ett standard-LSS för personer med funktionsnedsättning (ej stora 
funktionsnedsättningar). Boendet kommer att få egna entréer utifrån. Lokalerna 
är utförda med projektbeskrivning och styrdokument (Tillägg vid utformning 
av gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning inom LSS-
verksamhet i Borås Stad) som riktlinje. Boendet/huvudbyggnaden är utformat 
på liknande sätt som det nyligen uppförda LSS-boendet på Backhagsvägen i 
Sjömarken, men med revideringar gällande personalutrymmen, och består av 5 
lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme och har en total area 
på 488 m2 BRA (551 m2 BTA). Rydsvägen LSS har utökats med en separat 
lokal för daglig verksamhet på tomten. Den totala byggnadsarean på tomten 
inklusive komplementbyggnader är 570 m2 BRA (659 m2 BTA). Byggnaden 
ska P-märkas och uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Solceller 
kommer att installeras på en av takytorna. [Vid skrivelse som gäller en förskola 
skall en text finnas med vad utredningen visade om möjligheten till att bygga ett 
äldreboende i anslutning till förskolan. 

Konsekvensanalys lokaler 

I Borås Stad finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad enligt 
LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder med bristfällig lägenhetsstandard och 
som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Någon evakuering 
är inte aktuell i projektet.  

Tidplan 

Byggstart april 2023 med preliminär inflyttning juni 2024.  
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Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 25 242 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 38 303 kronor. 

Beslutsunderlag 

Ritningar 
Budgetsammanställning 
Investeringskalkyl 

 



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Rydsvägen LSS
Projekt nr: 66208   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2021-05-04 2022-11-29 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2021-05-04 2022-11-29 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 14 850 19 500 Myndighetskostnader 0 1 000 1 037 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 400 237
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 600 800
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 675 1 600 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult

Summa entreprenadutgift 0 14 850 19 500 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 2 770 4 182 0 Kostnader för kontroll 0 345 345 0
Summa utgifter projektet 0 17 620 23 682 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) + index 880 1 560 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 1 150
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 50 50 0

Summa total för projektet 0 18 500 25 242 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50
Yta m² BTA 654 659 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 28 287 38 303 Summa byggherrekostnad 0 2 770 4 182 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 22 706 29 590
Utgift byggherre kr/m² BTA 4 235 6 346

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Rydsvägen LSS

Upphandlingsform Generalentreprenad

Objekts-/projektnr 66208

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 3 200 000 12,68% 3 200 000 12,68%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0,00% 0 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 
färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

4 430 000 17,55% 4 430 000 17,55%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 3 120 000 12,36% 3 120 000 12,36%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 500 000 5,94% 1 500 000 5,94%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 1 500 000 5,94% 1 500 000 5,94%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 4 800 000 19,02% 4 800 000 19,02%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 250 000 0,99% 250 000 0,99%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 700 000 2,77% 700 000 2,77% Delsumma

19 500 000

10 Byggherrekostnad Bygglov 237 000 0,94% 237 000 0,94%

Anslutningsavgifter 800 000 3,17% 800 000 3,17%

Konsultkostnader 1 600 000 6,34% 1 600 000 6,34%

Kostnader för kontroll 345 000 1,37% 345 000 1,37%

Projekt- och byggledning 1 150 000 4,56% 1 150 000 4,56%

Kreditivränta 50 000 0,20% 50 000 0,20% Delsumma

Oförutsett 1 560 000 6,18% 1 560 000 6,18% 5 742 000

Övrigt 0 0,00% 0 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 25 242 000 1,00 0 0 25 242 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 25 242 000

Annan finans 0

HB -25 242 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
(Solceller, energi, 

underhåll etc) %-fördeln.

BOKSLUT         
2021-12-31 

För 
Komponent-
avskrivning

DEL 1 2022-11-29

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Rydsvägen LSS

Upphandlingsform Generalentreprenad

Objekts-/projektnr 66208

Färdigställt

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 3 200 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0
Övrigt post - fördelning

942 277 4 142 277 30 138 076

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

4 430 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Övrigt post - fördelning
1 304 465 5 734 465 80 71 681

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

3 120 000
Övrigt post - fördelning

918 720 4 038 720 30 134 624

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 
inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 500 000
Övrigt post - fördelning

441 692 1 941 692 30 64 723

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

1 500 000
Övrigt post - fördelning

441 692 1 941 692 20 97 085

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-
anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning

4 800 000
Övrigt post - fördelning

1 413 415 6 213 415 25 248 537

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
250 000

Övrigt post - fördelning
73 615 323 615 15 21 574

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 700 000
Övrigt post - fördelning

206 123 906 123 15 60 408

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

Anslutningsavgifter ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Underlag för komponentsavskrivning 25 242 000 Avskrivn/ år = 836 708 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 315 525

Kapitalkostnad år 1= 1 152 233

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet

7910 4711

2022-11-29

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total    PK 
/ prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;

Fördelning komponenter

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 

med funktionsnedsättning 2023 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna bifogad taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2023. 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-29 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00934 3.7.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-12-21 Magnus Widén   
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Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 

med funktionsnedsättning 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna bifogad taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med 

funktionsnedsättning gäller från den 1 feb. 2023. (se bilaga 1) 

 

Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Självkostnaden består av två ungefär 

lika stora delar som är livsmedelskostnader och övriga kostnader. 

Livsmedelskostnaden har stigit kraftigt under 2022 och dess andel av avgiften 

kommer därmed att öka. Övriga kostnader består i huvudsak av 

personalkostnader.  

 

Matavgiften är 4 650 kr per månad när kommunen tillhandahåller samtliga 

måltider under dagen. Jämfört med föregående år är det en ökning med 10,7 %.  

 
Enligt livsmedelsverkets riktlinjer ”bra måltider i äldreomsorgen” och utifrån 
den enskildes behov bör måltiderna delas upp i fler små energi-proteintäta mål 
som är spridda över dygnet. Därför separeras inte mellanmål som egna måltider 
inom vård- och omsorgsboende (SOL) från och med 2019. 
 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSS-

verksamheten ska motsvara livsmedelskostnaden. För 2023 beräknas den 

genomsnittliga livsmedelskostnaden för personer i åldersgruppen 18 – 60 år till 

3 210 kr per månad. Jämfört med 2022 är detta en ökning med 18,8 %. 

 

Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år tas bort från författningssamlingen. 

Avgiften för mat räknas upp och inkluderas istället i Kommunstyrelsens taxa 

för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 

 

Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade 

livsmedelskostnader tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs 

med mellanskillnaden. Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när 

vårdavgiften har betalats. 
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Beslutsunderlag 

1. Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2023 

2. Sociala omsorgsnämndens beslut 2022-08-29 Taxa för korttidstillsyn för barn 

över 12 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Taxa för mat inom omsorgen om äldre och 
personer med funktionsnedsättning 2023 
 
Reviderad av Kommunstyrelsen 2023-01-XX 
 
Gäller fr.o.m. 2023-02-01 
 
 

1. Omfattning 
 
Denna taxa gäller för mat som Borås Stad tillhandahåller för brukare på särskilt 
boende inom äldreomsorgen, brukare med LSS-insatser, boende inom 
socialpsykiatrin eller som är beviljade andra insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL) eller lagen om stöd och service (LSS).Brukare med matdistribution utifrån 
behov av specialkost omfattas också av taxan. 
 
 

2. Avgifter 
 
A. Särskilt boende enligt SoL1 (Vård- och omsorgsboende) och 

äldreomsorgens restauranger 
 
För brukare, som har beviljats bistånd i form av vård- och omsorgsboende, 
erbjuder kommunen abonnemang på måltider. I alternativen nedan ingår även 
mellanmål med undantag för alternativet enbart huvudmål. Följande avgifter 
gäller per månad: 
    År 2022 
Alla måltider     4 650 (4 200) 
Enbart huvudmål   2 280 (2 070) 
Frukost och huvudmål   3 240 (2 940) 
Huvudmål och kvällsmål   3 690 (3 330) 
 
Ett alternativ till abonnemang är att nyttja de restauranger som finns inom 
äldreomsorgen. Vård- och äldrenämnden fastställer priset på måltiderna som 
erbjuds på restaurangerna.  
 
B. Bostad med särskild service enligt SoL (psykiatriboende) 
 
Brukare debiteras antingen genom ett måltidsabonnemang eller per måltid. För 
måltidsabonnemang gäller samma avgift som för vård- och omsorgsboende. 
Vid debitering per måltid gäller följande avgifter: 
   
Huvudmål  76          (69) 
Frukost                         23          (21) 
Kvällsmål          37          (33) 
Mellanmål 2st               19   (16)    9,50kr/st.   (8kr/st.)  
 
Den totala kostnaden per månad får inte uppgå till mer än priset för 
matabonnemang. Samma avgift gäller för de som bor i boende med 
psykosocialt stöd. 

                                                      
1 Socialtjänstlagen. 
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C. Matdistribution utifrån behov av specialkost 
 
För brukare i ordinärt boende som har behov av specialkost och beviljats 
bistånd i form av matdistribution är priset 62kr/port (56kr 2022).  
Beställning görs veckovis efter fastlagd meny.  
 
 

D. Korttidsplatser och dagverksamhet enligt SoL 
 
Vid korttidsplats och växelvård är avgiften är 155kr/dag (140kr 2022) och avser 
samma utbud som beskrivs under punkt A. 
 

Vid dagverksamhet debiteras avgift för måltiderna enligt nedanstående tabell 
och avser samma utbud som beskrivs under punkt A. 
                  
Huvudmål 76 (69)  
Frukost 32 (29) 
Kvällsmål 47 (42) 
 
 
Vid korttidsboende inom socialpsykiatri kan avgiften debiteras per måltid enligt 
följande. 
 
Huvudmål   76  (69) 
Frukost  23  (21) 
Kvällsmål  37  (33)  
Mellanmål 2st                               19           (16)   9,50kr/st. (8kr/st.) 
 
Den totala kostnaden per månad får inte uppgå till mer än priset för 
matabonnemang.  
 
 
E. Bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 LSS 
 
För måltider vid boende med särskild service enligt 9§ LSS debiteras en 
livsmedelskostnad enligt följande (kr/måltid): 
 
Huvudmål 39 (33) 
Frukost 21 (18) 
Kvällsmål 27 (23) 
Mellanmål 2 st. 19 (16)             9,50kr/st. (8kr/st.) 
 
För insatsen bostad med särskild service för barn och unga enligt 9§8 LSS gäller 
samma avgift som för korttidsvistelse utanför det egna hemmet (2F).  
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F. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 
 

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet gäller följande avgift för måltider 
(kr/måltid): 

Ålder 0-7 år 8-15 år 16 år och äldre 

Huvudmål 29 (25) 37 (31) 39 (33) 

Frukost 16 (13) 20 (17) 21 (18) 

Kvällsmål 20 (17) 26 (22) 27 (23) 

Mellanmål 2 st. 19 (16) 19 (16) 19 (16) 

 
 
G. Korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS 
 
Vid korttillsyn i anslutning till skoldagen tas en avgift för mellanmål ut. 
Avgiften tas ut terminsvis. Höstterminen beräknas schablonmässigt att bestå av 
85 skoldagar och vårterminen av 95 skoldagar. Sjukdom eller frånvaro medför 
ingen reducering av terminsavgiften. Vid lovtillsyn tas avgift ut per måltid för 
lunch och mellanmål. 
 

Ålder 13-15 år 16 år och äldre 

Lunch 37 kr (20) 39 kr (23) 

Mellanmål 9,50 kr (5) 9,50 kr (5) 

Terminsavgift för mellanmål hösttermin 807 kr (425) 807 kr (425) 

Terminsavgift för mellanmål vårtermin 902 kr (475) 902 kr (475) 

 
 
 

3. Avdrag från abonnemangspris vid frånvaro 
 
 
Om brukare, som abonnerar på måltider, skrivs in på sjukhus eller motsvarande 
ska måltidsavgiften minskas från första dagen som denne betalar avgift för 
vistelsen på sjukhuset.  
 
Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg för att avgiften ska reduceras. Har 
inte frånvaron anmälts i förväg reduceras avgiften fr.o.m. den åttonde dagen. 
 
Ovanstående gäller inte brukare som får specialkost enligt särskilt beslut om 
denna redan har levererats.  
 
Vid frånvaro från särskilt boende för äldre enligt Sol (Vård- och äldreboende) 
görs följande avdrag (kr/måltid): 
 
Huvudmål 76 (69)  
Frukost 32 (29) 
Kvällsmål 47 (42) 
 
Vid frånvaro från bostad med särskild service enligt Sol (Psykiatriboende) görs 
avdrag per måltid enligt priserna i 2B. 
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4. Sondmat 
 
För sondmat gäller den maximala egenavgift som Västra Götalands 
Regionfullmäktige har beslutat. 50 kr per dygn och maxbelopp 1 500 kr/månad.   
 
 

 
 
5. Förbehållsbelopp 
 
I ”Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning” 
finns regler om förbehållsbelopp.  
 
Förbehållets minimibelopp täcker vanligtvis kostnaden för livsmedel när 
brukaren själv tillreder sin mat eller köper färdiga maträtter. För brukare på 
särskilt boende för äldre, korttidsplats eller dagverksamhet enligt SOL och som 
betalar lagade måltider enligt denna taxa skall förbehållsbeloppet ökas med 
skillnaden mellan den avgift som kommunen debiterar och ett schablonbelopp 
enligt följande: 
 
Måltid Kr/mån Kr/dag 
 
Huvudmål 1290 (840) 43 (28)  
Frukost 330 (510) 11 (17) 
Kvällsmål 540 (720) 18 (24) 
 
Summa:  2 160 (2 100) 72 (70) 
 
För brukare i bostad med särskild service enligt Sol (Psykiatriboende) som 
betalar lagade måltider enligt denna taxa skall förbehållsbeloppet ökas med 
skillnaden mellan den avgift som kommunen debiterar och ett schablonbelopp 
enligt följande: 
 
Måltid Kr/mån Kr/dag 
 
Huvudmål       1290      (840)    43 (28) 
Frukost 270  (360)      9 (12) 
Kvällsmål 390  (630)       13 (21)
  
Mellanmål 2 st. 210  (270)  7   (9) 
 
Summa:                                   2 160         (2 100)                       72 (70) 
 
Om måltidsavgiften minskas p.g.a. bortavaro enligt punkt 3 ska 
förbehållsbeloppet vara oförändrat. 

 
 
6. Betalning av avgift 
 
Betalning av avgiften sker per kalendermånad i efterskott. 
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7. Övrigt 
 
Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt socialtjänstlagen överklagas hos 

allmän förvaltningsdomstol. Vid beslut skall besvärshänvisning lämnas. 

 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden beslutar om tolkning 
och tillämpning av denna taxa. 
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2022-08-29 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 94 Dnr SON 2022-000371.1.3.1 

Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år 
enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år 
tas bort från författningssamlingen. Avgiften för mat räknas upp och inkluderas 
istället i Kommunstyrelsens taxa för mat inom omsorgen om äldre och 
personer med funktionsnedsättning vid nästa revidering av den. Sociala 
omsorgsnämnden beslutar också att avgiften för resor tas bort.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) då taxan behöver ses över innehållsmässigt.  

I taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år ingår avgifter för mat under 
korttidstillsyn efter skoldagar och under lovtillsyn samt för resor till och från 
lovtillsynen.  

Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan och bedömer att 
avgifterna för mat överensstämmer med gällande lagstiftning och hur andra 
kommuner gör. Förvaltningen bedömer dock att avgiften för mat i taxan 
behöver revideras då ingen uppräkning av den gjorts sedan 2009.  

Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att nuvarande taxa tas bort från 
författningssamlingen. Istället föreslår förvaltningen att innehållet flyttas till 
”Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning” som antas av Kommunstyrelsen och revideras årligen. 
Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att avgifterna för resor utgår då resorna 
är en del av den kostnadsfria särskoleskjuts som Borås stad erbjuder. 

Förändringen av taxan kommer att leda till en något högre avgift för 
vårdnadshavare Det anses dock inte vara en betydande stor summa och där 
med inte få några större konsekvenser. För sociala omsorgsnämnden innebär 
förändringen något ökade intäkter. Intäkterna motsvarar dock bara kommunens 
livsmedelskostnader för ändamålet, så det blir snarare en mer rättvisande 
kompensation för kommunens kostnader.  

 

Beslutsunderlag 
1. Missiv från Kommunstyrelsen: Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 
12 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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2. Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 
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Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2022-00037 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år 
enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att taxa för korttidstillsyn för barn 
över 12 år tas bort från författningssamlingen. Avgiften för mat räknas upp och 
inkluderas istället i Kommunstyrelsens taxa för mat inom omsorgen om äldre 
och personer med funktionsnedsättning vid nästa revidering av den. Sociala 
omsorgsnämnden föreslås också besluta att avgiften för resor tas bort.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) då taxan behöver ses över innehållsmässigt.  

I taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år ingår avgifter för mat under 
korttidstillsyn efter skoldagar och under lovtillsyn samt för resor till och från 
lovtillsynen.  

Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan och bedömer att 
avgifterna för mat överensstämmer med gällande lagstiftning och hur andra 
kommuner gör. Förvaltningen bedömer dock att avgiften för mat i taxan 
behöver revideras då ingen uppräkning av den gjorts sedan 2009.  

Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att nuvarande taxa tas bort från 
författningssamlingen. Istället föreslår förvaltningen att innehållet flyttas till 
”Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning” som antas av Kommunstyrelsen och revideras årligen. 
Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att avgifterna för resor utgår då resorna 
är en del av den kostnadsfria särskoleskjuts som Borås stad erbjuder. 

Förändringen av taxan kommer att leda till en något högre avgift för 
vårdnadshavare Det anses dock inte vara en betydande stor summa och där 
med inte få några större konsekvenser. För sociala omsorgsnämnden innebär 
förändringen något ökade intäkter. Intäkterna motsvarar dock bara kommunens 
livsmedelskostnader för ändamålet, så det blir snarare en mer rättvisande 
kompensation för kommunens kostnader.  
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till sociala omsorgsnämnden gällande 
taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Författningssamlingen har varit föremål för 
genomgång och aktualitetsprövning. Sociala omsorgsförvaltningen har uppgett 
att taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade behöver ses över innehållsmässigt.  

Översyn av taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS 

9§7 LSS- Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 
hemmet 
Korttidstillsyn är en insats för ungdomar över 12 år som behöver en trygg 
situation och en meningsfull fritidssysselsättning före och efter skoldagar samt 
under skollov. Korttidstillsyn kan sägas vara en förlängning på den 
fritidsverksamhet som kommunerna enligt skollagen (2010:800) är skyldiga att 
erbjuda alla skolbarn till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Sociala 
omsorgsnämnden beslutar om insatsen men den utförs av 
Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.  

Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS 
Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS fastställdes av 
kommunstyrelsen 2004 och ändrades senast 2009. I den ingår avgifter för mat 
under korttidstillsyn efter skoldagar och under lovtillsyn samt för resor till och 
från lovtillsynen. Avgiftsbeloppen har inte reviderats sedan 2009. Matavgiften 
för korttidstillsyn efter skoldagar tas ut i form av en terminsavgift. 

I dagsläget berör taxan ungefär 40 brukare som är beviljade insatsen 
korttidstillsyn.   

Tabell 1. Avgifter i taxan 

Ålder 13-15 år 16 år och äldre 

Huvudmål (lunch) 20 kr 23 kr 

Mellanmål 5 kr 5 kr 

Terminsavgift för mellanmål hösttermin 425 kr 425 kr 

Terminsavgift för mellanmål vårtermin 475 kr 475 kr 

Resor till och från lovtillsyn 10 kr per resa 10 kr per resa 

 

Resorna utförs som särskoleskjuts av Tekniska förvaltningen. Rätten till 
skolskjuts regleras i ”Regler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och 
särskola, särskolans fritidshem, korttidstillsyn samt dygnet-runt-fritidshem” som 
senast reviderats 2018.  Där beskrivs att Borås stad erbjuder skolskjuts till och 
från korttidstillsyn i anslutning till ordinarie skol- och lovverksamhet.  
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Taxor för mat för nämndens övriga insatser regleras i ”Taxa för mat inom 
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2022” som 
beslutas av Kommunstyrelsen och revideras årligen.  

Om avgifter i lagstiftningen 
Stöd och service som ges enligt LSS ska i regel vara avgiftsfri. I anslutning till 
en insats får kommunen dock ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet 
och kulturella aktiviteter av dem som har hel allmän ålderspension, hel 
sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller 
annan inkomst av motsvarande storlek (19 § LSS).  

Avgift för en måltid som serveras i anslutning till en insats kan också tas ut. 
Den bör vara skälig och inte överstiga kommunens självkostnad för måltiden 
(Prop. 1992/93:159 s. 99.).  Kommunen ska se till att den enskilde får behålla 
tillräckliga medel för sina personliga behov (19 § LSS) och beakta 7 § LSS om 
att den enskilde genom insatser enligt lagen skall tillförsäkras goda 
levnadsvillkor. 

I Borås stad ska matavgifter inom LSS- verksamheten motsvara 
livsmedelskostnaden, enligt ett beslut från Kommunstyrelsen 2004.  

Omvärldsspaning 
En omvärldsspaning är genomförd på 10 kommuner och visar att majoriteten 
räknar ut sina matavgifter genom antingen Konsumentverkets referensvärden 
för livsmedelskostnader eller som en andel av prisbasbeloppet samt att de 
revideras årligen. I ungefär hälften av kommunerna varierar matkostnaderna 
beroende på barnets ålder. Kommunernas kostnad varierar mellan 24-43 kronor 
för lunch och mellan 8-17 kr för mellanmål för en 15- åring.  

 

Jämfört med kostnaderna i Borås stad är samtliga kommuners avgifter högre. 
Det beror på att avgiften i Borås stad inte blivit reviderad sedan 2009 och där 
med inte är uppräknad till dagens prisnivåer. Om matkostnaderna beräknas 
utifrån livsmedelskostnad eller från kommunens självkostnad kan också spela 
roll då det senare verkar resultera i en något högre kostnad. För de som utgår 
från prisbasbeloppet verkar matkostnaderna också bli något dyrare.  

Ingen annan kommun har med resor till och från lovtillsyn i sin taxa.   

Sociala omsorgsförvaltningens bedömning 
Sociala omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av taxan genom att gå 
igenom gällande lagstiftning och genom en omvärldsanalys. Förvaltningen 
bedömer att avgiften för mat överensstämmer med gällande lagstiftning och hur 
andra kommuner gör men att avgifterna i taxan behöver revideras. Det 
motiveras av att avgiften inte har räknats upp sedan 2009, något som staden gör 
årligen för övriga taxor.   

Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att matavgiften inkluderas i 
Kommunstyrelsens taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Det motiveras med att matavgifter för andra LSS- 
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insatser finns i taxan och att det inte finns någon anledning att just 
korttidstillsyn ligger separat.  

Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att matavgifterna för korttidstillsyn 
beräknas och revideras på samma sätt som för andra LSS-insatser i 
ovannämnda taxa1. Det motiveras genom likställighetsprincipen om att 
kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns skäl för något 
annat (2 kap 3 § KL).  

Debitering föreslås fortsätta ske i form av en terminsavgift för korttidstillsyn i 
anslutning till skoldagen. I nuvarande taxa anges att sjukdom eller frånvaro av 
annan orsak inte medför någon reducering av avgift. Sociala 
omsorgsförvaltningen föreslår att det behålls för terminsavgiften. För lovtillsyn 
föreslås debitering ske per mål och på det sätt som anges i Kommunstyrelsens 
taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.  

När det gäller avgiften för resor föreslår Sociala omsorgsförvaltningen att 
avgiften stryks. Elever som är beviljade särskoleskjuts i Borås stad har rätt till 
två kostnadsfria resor om dagen, mellan skola/fritids och bostad. Resorna till 
lovtillsynen bedöms ingå i den bestämmelsen. 

 

Konsekvenser 
Med den nya beräkningen kommer avgifterna2 för korttidstillsyn att se ut enligt 
följande, med nuvarande taxa inom parentes: 

 

Tabell 2. Nya avgifter för korttidstillsyn 

Ålder 13-15 år 16 år och äldre 

Huvudmål (lunch) 31 kr (20) 33 kr (23) 

Mellanmål 8 kr (5) 8 kr (5) 

Terminsavgift för mellanmål hösttermin 680 kr (425) 680 kr (425) 

Terminsavgift för mellanmål vårtermin 760 kr (475) 760 kr (475) 

Resor till och från lovtillsyn 0 kr per resa (10) 0 kr per resa (10) 

  
Tabell 3. Räkneexempel, avgift för en 13-åring med 15 dagar lovtillsyn under 
vårterminen 

 Ny kostnad Tidigare kostnad 

Terminsavgift  760 kr 475 kr 

                                                      
1 Matavgiften för LSS-insatser utgår från Konsumentverkets beräkningar av matkostnader för 
olika åldersgrupper och revideras årligen utifrån konsumentprisindex för jordbruksreglerade 
livsmedel (KPI-J). 
2 Enligt avgift för 2022. Avgiften kommer att räknas upp årligen.  
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Avgift för mat3 vid lovtillsyn 705 450 

Avgift för resa 0 kr 300 kr 

Total summa  1465 kr  1225 kr 

 

Förändringen av taxan kommer totalt sett att leda till en något högre avgift för 
vårdnadshavare till barn med insatsen korttidstillsyn för barn över 12 år. Som 
exempel skulle den totala terminskostnaden för en 13-åring med 15 dagars 
lovtillsyn under vårterminen totalt sett att öka med 240 kronor. Utslaget per 
månad blir det en ökning på ca 40 kr per månad vilket inte kan anses vara en 
betydande stor summa.  

Att avgiften för resor utgår minskar sociala omsorgsnämndens intäkter med ca 
10 000 kronor per år4. För maten ökar nämndens intäkter med ca 60 %. Dock 
motsvarar matavgiften bara kommunens livsmedelskostnader för ändamålet, så 
någon egentlig ökning blir det inte utan snarare en mer rättvisande 
kompensation för kommunens kostnader.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis föreslår Sociala omsorgsförvaltningen att nuvarande taxa 
tas bort från författningssamlingen. Istället föreslår förvaltningen att 
matavgiften räknas upp och flyttas till Kommunstyrelsens taxa för mat inom 
omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning vid nästa 
revidering av den. Sociala omsorgsförvaltningen föreslår att avgifterna för resor 
tas bort då resorna är en del av den kostnadsfria särskoleskjuts som Borås stad 
erbjuder. 

 

Beslutsunderlag 
1. Missiv från Kommunstyrelsen: Remiss: Taxa för korttidstillsyn för barn över 
12 år enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
2. Taxa för korttidstillsyn för barn över 12 år enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

                                                      
3 Beräknat på två mellanmål och en lunch per dag.  
4 Baserat på intäkterna för 2021 
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Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Preliminära koncernbidrag år 2022 inom koncernen 

Borås Stadshus AB 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 

om slutliga koncernbidrag. 

 

 

 

 

Datum 

2023-01-11 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-11 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-11 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00913 1.2.2.3 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2023-01-10 Magnus Widén 

  Ekonomichef 

 

E16 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00913 1.2.2.3 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Preliminära koncernbidrag år 2022 inom koncernen 

Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 

om slutliga koncernbidrag.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 62,9 mnkr i 

koncernbidrag. Av detta stannar 3,1 mnkr i moderbolaget och återstående    

59,8 mnkr lämnas i koncernbidrag till Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & 

Camping AB, BoråsBorås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB.  

Ärendet i sin helhet 

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjlighet att via koncernbidrag 

överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus 

AB samt dess dotterbolag Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & Camping 

AB, BoråsBorås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella 

underskott måste ca 63 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom 

koncernen. 

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de 

koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. 

Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de 

preliminära resultaten föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges 

beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av 

Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.  

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat 

efter finansiella poster för 2022:  
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      Belopp i mnkr 
Borås Stadshus AB  -3,1 
Borås Elnät AB   66,8 
Borås Energi och Miljö AB  122,9 
Borås Djurpark & Camping AB  -12,2 
Borås kommuns Parkerings AB  14,7 
IBAB inkl dotterbolag  21,9 
BoråsBorås TME AB  -18,8 
Akademiplatsen AB  -26,6 
Inkubatorn i Borås AB  -2,2 

      163,4 

 

Borås Elnät AB föreslås att för 2022 lämna 41,9 mnkr i koncernbidrag, Borås 

Energi och Miljö AB föreslås lämna 10 mnkr, Industribyggnader i Borås AB 

föreslås lämna 8 mnkr och Borås kommuns Parkerings AB föreslås lämna         

3 mnkr. Akademiplatsen AB föreslås erhålla 26,6 mnkr i koncernbidrag, Borås 

Djurpark & Camping AB föreslås erhålla 12,2 mnkr, BoråsBorås TME AB 

föreslås erhålla 18,8 mnkr och Inkubatorn i Borås AB föreslås erhålla 2,2 mnkr, 

för att därefter redovisa resultat på +/- noll kronor.  

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 62,9 mnkr i 

koncernbidrag. Av detta stannar 3,1 mnkr i moderbolaget och återstående    

59,8 mnkr lämnas i koncernbidrag till Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & 

Camping AB, BoråsBorås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2022 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Akademiplatsen AB 

2. Borås Djurpark & Camping AB 

3. BoråsBorås TME AB 

4. Inkubatorn i Borås AB 

5. Borås Stadshus AB 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Förslag till koncernbidrag 2022 belopp i tkr om inte annat anges

Borås Stadshus Borås Elnät BEMAB Borås Djurpark Parkerings AB IBAB BoråsBorås TME Akademiplatsen Inkubatorn Totalt

RÖRELSENS INTÄKTER 323 930 1 379 690 85 382 52 411 61 178 3 383 4 437 13 112 1 923 523

RÖRELSENS KOSTNADER -2 040 -249 240 -1 178 314 -96 679 -36 658 -36 545 -22 128 -30 692 -15 223 -1 667 519

Goodwill 0

RÖRELSERESULTAT -2 040 74 690 201 376 -11 297 15 753 24 633 -18 745 -26 255 -2 111 256 004

Summa finansiella poster -1 054 -7 870 -78 470 -950 -1 031 -2 781 -73 -325 -47 -92 601
Extraordinära poster 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER -3 094 66 820 122 906 -12 247 14 722 21 852 -18 818 -26 580 -2 158 163 403
Budget 2022, mnkr -3,0 58,1 60,8 -9,4 7,3 12,3 -18,4 -28,4 -2,6 76,7

Koncernbidrag, erhållna 3 100 12 250 18 824 26 585 2 160 62 919
Koncerbidrag, lämnade -41 919 -10 000 -3 000 -8 000 -62 919
Bokslutsdispositioner 0
   Förändring periodiseringsfond 0
   Avskrivningar utöver plan 0
   Övrigt 0
Summa 3 100 -41 919 -10 000 12 250 -3 000 -8 000 18 824 26 585 2 160 0

RESULTAT FÖRE SKATT 6 24 901 112 906 3 11 722 13 852 6 5 2 163 403



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förslag till inriktningsbeslut för detaljplanearbetet för 

del av Osdal 2:1, verksamhetsområde Ellipsen. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslutet och skickar det till 

Samhällsbyggnadsnämnden som inriktning för detaljplanearbetet. 

 

 

 

Datum 

2022-12-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00464 3.1.1.2 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2022-12-27 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00464 3.1.1.2 

  

 

Förslag till inriktningsbeslut för detaljplanearbetet för 

del av Osdal 2:1, verksamhetsområde Ellipsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslutet och skickar det till 

Samhällsbyggnadsnämnden som inriktning för detaljplanearbetet. 

 

Ärendet i sin helhet 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen gav 2019-10-28 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
pröva möjligheten att upprätta detaljplan för verksamheter för del av 
fastigheten Osdal 2:1. Efterfrågan på tomter för verksamhetsetableringar är stor 
och för att möta efterfrågan från näringslivet behöver kommunen jobba 
proaktivt med att ta fram nya attraktiva verksamhetsområden.  
Kommunstyrelsen initierade ett nytt detaljplaneuppdrag med syfte att skapa ett 
nytt verksamhetsområde inom fastigheten Osdal 2:1. Området som ska utredas 
omges av gamla Varbergsvägen i öster och Viskadalsbanan i väster. 
 
Borås Stad önskar också i enlighet med utpekat område V6 Godsterminal Syd i 
översiktsplanen från 2018, att pröva möjligheten att anlägga en järnvägsansluten 
Dryport. Det geografiska läget i anslutning till Viskadalsbanan och väg 27 samt 
närhet till väg 40 och 41 är strategiskt för omlastning av gods mellan järnväg 
och väg. Via Viskadalsbanan och Kust till Kustbanan har området direkt 
järnvägsförbindelse med Göteborgs och Hallands hamnar. Det möjliggör att 
gods som idag transporteras via väg 40 och 41 mellan hamnarna och Borås kan 
överföras till järnväg.  

 
Utöver den yta som krävs för en järnvägsansluten Dryport syftar detaljplanen 
att möjliggöra för nya verksamhetstomter som Borås Stad har ett stort behov 
av. Det beror bland annat på att flera större lager- och e-handelsföretag har 
behov av omlokalisering.   

 
Styrdokument som utgör huvudsaklig grund för inriktningen 

 Visionen om framtidens Borås: ”Borås utveckling vilar på ett arv inom textil 
och handel. Vi ligger i topp inom miljöteknik, IT och digitalisering, och 
vågar satsa på nya områden. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda skapar möjlighet att ta tillvara på den kunskap som 
finns här och att utvecklas som person.” 
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 Översiktsplan: ”Område i anslutning till gamla Varbergsvägen och 
Viskadalsbanan som med sitt strategiska läge är intressant som 
omlastningsplats för gods på väg och järnväg.” 

 Näringslivsstrategi: ”För att hela Borås ska kunna växa och utvecklas i 
önskvärd riktning och takt krävs att antalet arbetstillfällen ökar med 
cirka 500 per år. För att klara detta måste Borås Stad dels underlätta för 
redan etablerade företag att växa och utvecklas, dels locka ett antal 
företag att flytta hit utifrån. De flesta företag behöver, vid ett eller flera 
tillfällen under sin livscykel, expandera sina existerande lokaler eller 
kanske flytta till helt nya lokaler. När det blir aktuellt är det viktigt att 
det finns flera attraktiva alternativ för företagen att välja mellan”.  

Områdesfakta 
Området är cirka 800 000 m². Inom området finns mest skog och marken 
består av berg, morän och torv. Området är kuperat. Området ligger mellan 
Viskadalsbanan och gamla Varbergsvägen i nära anslutning till väg 27 och dess 
goda förbindelse till väg 40 och 41. Hela området ägs av Borås Stad. 
 

 
Avstånd till närmsta bostäder i Funningen är 400 meter. 
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I den norra delen av området finns ett utpekat Riksintresse för järnväg, och en 
eventuell tillhörande station, att ta hänsyn till. Detta innebär att områdets 
disposition och gestaltning bör utformas för att möta upp en möjlig framtida 
järnvägsstation. 
 

 
Riksintresse för ny järnväg i den norra delen av området. 

 
 
 
Förklaring till inriktning för pågående detaljplanearbete 
Borås har en lång tradition av handel och har genom årtionden byggt upp 
många kända varumärken. Handel, lager, logistik och e-handel är numera ett 
signum för Borås. För att möta en ökad efterfrågan för framtidens näringsliv 
vill Borås Stad skapa möjlighet för företag att växa. Många befintliga företag 
inom dessa kategorier har haft en god tillväxt under pandemin och kan inte 
växa mer där de nu befinner sig.  
 
Det finns behov från större lager- och e-handelsföretag som vuxit ur sina 
nuvarande lokaler i Borås och som har behov av nyetableringar och att bygga 
storskaliga lagerbyggnader. 
 
Företagens huvudsakliga användning utgörs av lager och e-handel vilket är 
förenligt med översiktsplanen.  Därutöver har flera företag kontor och handel. 
Företagen ser fördelar med att behålla all sin verksamhet på samma plats. 
Kontor och detaljhandel har inte stöd i översiktsplanen. Företagens kontor och 
butikshandel utgör komplement till lagerverksamhet och kan därför inrymmas i 
användningsbestämmelsen för Verksamheter. Det bedöms som både lämpligt 
och förenligt med översiktsplanen att möjliggöra kontor och handel som 
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komplementfunktioner kopplat till företagens huvudanvändning. Detta kan 
behöva specificeras i planens användningsbestämmelser. 

 
Inriktningar: 

 Att möjliggöra för större lager- logistik och e-handelsföretag att bygga 
storskaliga lagerbyggnader. Att som komplement kopplat till 
lagerverkssamheten möjliggöra för kontor och handel. 

 Utreda och skapa bra trafiklösningar till och från området för att 

minska påverkan på befintliga vägar.  

 Att utreda förutsättningar att möjliggöra för en järnvägsansluten 

Dryport inom området.  

 I det fall man under planarbetet inte lyckats lösa avgörande knäckfrågor 

eller att utredningar, komplexitet etc. inte löses inom önskad tidplan för 

att möjliggöra både järnvägsansluten Dryport respektive område för 

verksamhetsetableringar så ska planläggning för ny verksamhetsmark 

för företagsetablering prioriteras. 

 Förberedande utredningar pågår och detaljplanen är prioriterad i 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2023.                

 

 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. detaljplanering@boras.se  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Miljörapport 2022 Borås Stad Tertial 2 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Miljörapporten för Borås Stad 2022 tertial 2 läggs till handlingarna. 

 

 

Datum 

2022-12-28 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00658 3.2.1.0 Programområde 02 

Handläggare: Monica Lindqvist 
 

Datum 

2022-11-25  Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 
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Datum 

2023-01-16 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00658 3.2.1.0 

  

 

Miljörapport 2022 Borås Stad Tertial 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Miljörapporten för Borås Stad 2022 tertial 2 läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

Borås Stads miljöarbete fram till tertial 2 2022 har följts upp i en rapport, vilken 
skickats av Miljö- och konsumentnämnden till samtliga nämnder och bolag. En 
mer omfattande sammanställning av staden miljömålsarbete under 2018-2022 
kommer vid årsrapporteringen vid tertial 3. Miljö- och konsumentnämnden 
ansvarar för samordningen av rapporteringen. 
 

Ärendet i sin helhet 

Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara 
förebild och agera drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- 
och nationell nivå. Borås stads miljöarbete sker löpande över åren och flera av 
stadens miljömål nås i dagsläget och det görs också bra arbeten runt om i 
staden utöver beslutade miljömål.  
 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. 
Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett 
Fossilfritt och energieffektivt Borås. 
 
Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade utom Revisorskollegiet. 
Merparten av bolagen som är fler än 10 anställda har också certifierade 
miljöledningssystem. Alla staden förskolor använder sig av ett 
miljöledningssystem. 38 % av grundskolorna samt 80% av gymnasieskolorna 
använder sig av ett miljöledningssystem (Grön flagg) och arbete pågår kring 
certifiering vid fler skolor. 
 
Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller liknande, på grund 
av ekonomi trots budgettillskott. Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade 
inom Borås stads sortiment men exempelvis buljong och matfett kvarstår. 
Kostorganisationen har bestämt att dessa ej ska fasas ut på grund av för höga 
kostnader samt ej uppfyller smakkrav. 
 
En mer omfattande sammanställning av staden miljömålsarbete under 2018-
2022 kommer vid årsrapporteringen vid tertial 3. 
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Beslutsunderlag 

1. Miljörapport 2022 Tertial 2 från Miljö- och konsumentnämnden, med 

samtliga bilagor 

Beslutet expedieras till 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef strategisk samhällsplanering 
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Inledning 

Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera 
drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. Borås stads miljöarbete 
sker löpande över åren och flera av stadens miljömål nås i dagsläget och det görs också bra arbeten runt 
om i staden utöver beslutade miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett 
Fossilfritt och energieffektivt Borås. 

Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade utom Revisorskollegiet. Merparten av bolagen som är fler 
än 10 anställda har också certifierade miljöledningssystem. Alla staden förskolor använder sig av ett 
miljöledningssystem. 38 % av grundskolorna samt 80% av gymnasieskolorna använder sig av ett 
miljöledningssystem (Grön flagg) och arbete pågår kring certifiering vid fler skolor. 

Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller liknande, på grund av ekonomi trots 
budgettillskott. Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade inom Borås stads sortiment men 
exempelvis buljong och matfett kvarstår. kostorganisationen har bestämt att dessa ej ska fasas ut på 
grund av för höga kostnader samt ej uppfyller smakkrav. 

En mer omfattande sammanställning av staden miljömålsarbete under 2018-2022 kommer vid 
årsrapporteringen vid tertial 3. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Kommentar Följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas: Kommunstyrelsen, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö - och Konsumentnämnden, Fritids - och 
Folkhälsonämnden Kulturnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Kulturnämnden och Vård- och äldrenämnden. 
Följande nämnder är certifierade enligt ISO14001: Lokalförsörjningsförvaltningen samt Servicenämnden. 
Följande nämnd har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Revisorskollegiet 
 
Följande bolag är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas: Borås Djurpark, Borås kommuns Parkerings 
AB, Borås TME, 
Följande bolag är certifierade enligt ISO14001:Borås Energi och Miljö AB, Fristads bostäder AB samt 
Borås Elnät AB. 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett miljöledningssystem: Viskaforshem, AB 
Toarpshus, AB Sandhultsbostäder och Akademiplatsen i Borås AB, Industribyggnader i Borås AB. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem men är fler än 10 anställda: Bostäder i Borås AB.  

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Ej aktuellt  Ej aktuellt 

Kommentar Följande nämnder har ett eget, ej certifierat miljöledningssystem: Individ - och 
vuxenutbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Sociala 
omsorgsförvaltningen avser att arbeta om sitt miljöledningssystem för att närma sig en certifiering, samt 
för att möta nivån i kommande Miljöprogram för Borås Stad. 
 
Följande bolag har ett eget, ej certifierat miljöledningssystem: Inkubator (Sharepoint 365). 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 

system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

86 90 77,7 

Kommentar Förskolenämnden: Miljöarbetet ingår i samtliga förskolors systematiska kvalitetsarbete och 
redovisas i kvalitetsrapport Naturvetenskap och teknik. Arbetet ingår i läroplansuppdraget och förskolorna 
planerar arbetet som en del i undervisningen. Målen i läroplanen som är kopplat till miljöarbetet lyfter att 
förskolorna ska ge varje barn förutsättningar att skapa förståelse för hur människor, natur och samhälle 
påverkar varandra samt hur människors olika val kan bidra till en hållbar utveckling. 
I undervisningen på våra förskolor får barnen arbeta med kretsloppet på olika sätt, som till exempel odling 
och processen från frö till plant. Flera förskolor har också kompostering på sin gård. Skräpplockardagarna 
är ett årligt inslag som flertalet förskolor deltar i där barnen utvecklar sin förståelse kring vikten av att 
sortera samt att inte slänga skräp i naturen. Förskolor har iordningställt sin egen sopsortering och barn lär 
sig att sortera olika föremål. Promenader till återvinningsstationer är också vanligt förekommande. 
Vikten av hållbar utveckling är något som också lyfts med barnen på förskolorna. Användandet av 
naturmaterial och återvinningsmaterial i lärmiljön har utökats under förra året. 
Naturen utforskas också och barnen får promenera till skogen för att uppleva den och exempelvis samtala 
om årstidernas skiftningar. Insekter kan undersökas med luppar och pedagoger samtalar med barnen 
kring allemansrätten och vad det innebär. 
Grundskolenämnden: Alla skolor arbetar med mål i Agenda 2030 i ordinarie undervisning. Det är 38 
procent (16 av 42) av grundskolor som arbetar aktivt med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet och Sven 
Eriksonsgymnasiet har aktuella licenser. Viskastrandsgymnasiet har Grön flagg, årets licensiering är dock 
fördröjd, men arbetet är påbörjat och pågår. 
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1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 

eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0 0 

Kommentar För skolornas och förskolornas restauranger gäller följande: Trots kompensation med 
tilläggsbudget för livsmedel under 2022 till förskolan och skolan, så har kostverksamheten inte möjlighet 
att öka andelen ekologiskt med nuvarande skenande livsmedelspriser. De har fortfarande, sedan 
livsmedelsavtalen 2019, att hantera den 10-procentiga kostnadsökning av livsmedelspriserna som 
finansierar distributionscentralen, samt strävar efter att kunna bibehålla nuvarande kvalitetsnivå på 
livsmedel och matsedlar (Kommunstyrelsen). 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 

materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja, exempelvis på kontorsmaterial och hygien och städprodukter. Arbete pågår för att införa 
så kallad kategoristyrning, vilket innebär en tydligare framförhållning.Fördelarna är man kan fokusera på 
respektive leverantörsmarknad samt nå verksamhetsutveckling och besparingar och också tydligare 
fokusera på att nå miljömålen för den specifika kategorin (Kommunstyrelsen). 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Ja  Ja  Ja 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Kommentar Inget gemensamt system finns utöver ordinarie sophanteringssystem. 
BEM: Regional avfallsplan är framtagen och godkänd. Bolaget arbetar med öka återanvändning och 
återvinning – bland annat nytt cirkulär masshantering. 
Borås Elnät AB: Sorterar i ca 30 fraktioner för att maximera återvinningsgraden. Hämtas delvis av Borås 
energi och miljö och delvis av provat entreprenör. 
Borås Djurpark AB: Under 2022 har campingen öppnat två miljöhus med bättre möjligheter för gäster att 
sortera sitt avfall. Ständiga förbättringar diskuteras fortlöpande i företaget. 
Borås kommuns Parkerings AB: Vi har en sorterings- anläggning i anslutning till kontoret. 
 Industribyggnader i Borås AB: Vid upphandling ställer bolaget krav i enlighet med Borås stads 
miljöpolicy. Miljösortering är standard i bolagets fastigheter. Materialåtervinning både i egen regi och i 
samverkan med Borås Stad. Nya sopkärl implementeras i samråd med BEM. 
BoråsBorås TME AB: Fraktioner för återvinning, hämtas av BEM. Bolaget arbetar aktivt med återbruk 
och materialåtervinning. 
Akademiplatsen i Borås AB: Möjlighet att lämna avfall till återvinning på Textile Fashion Center. Bolaget 
arbetar aktivt med återbruk och materialåtervinning. 
Inkubator i Borås AB:Vi hyr vår lokal av Lokalförsörjningsförvaltningen, som i sin tur hyr av KANICO som 
förvaltar allt vårt avfall. 
AB Bostäder i Borås: Ja – vi återvinner vårt avfall i enlighet med de rutiner vi har med BEM. 
Men… Nej – vi har inget avfall som uppkommer i ”kommunal regi”. Antingen kommer vårt avfall från 
hyresgäst eller från våra projekt/reparationer.. 
Fristadbostäder AB: Ja vi sorterar noggrant det avfall som uppkommer i vår egen verksamhet och alla är 
införstådda med systemet. 
AB Sandhultsbostäder: Vi arbetar med Borås energi och Miljö i avfallsfrågor gällande sortering o dylikt. 
AB Toarpshus: Vi arbetar med Borås energi och Miljö i avfallsfrågor gällande sortering o dylikt 
Viskaforshem AB: Allt avfall sorteras och lämnas till Borås Stads återvinningscentral. 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Borås har hyra av entrémattor, liftar, maskiner och ställningar, kaffeautomater, mobiler och 
datorer, vattenautomater, gas-och gasolflaskor. En ny funktionsupphandling av trygghetssystem har 
genomförts. Förhoppningen är att det ska få positiva miljöeffekter då färre prylar står onyttjade 
(Kommunstyrelsen). 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar System för återbrukade inventarier har inte upprättats ännu, men under hösten 2022 kommer 
en ny person att påbörja arbetet med cirkulära flöden. Under 2022 har ett nytt avtal med denna inriktning 
träffats för arbetskläder inom vård och omsorg, lokalvård, kök och förskola. Avtalet innebär att det finns 
möjlighet att inrätta ett cirkulärt flöde under avtalsperioden 4 år (Kommunstyrelsen). 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 

och miljö. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja, upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. Servicekontoret förvaltar 
systemet (Kommunstyrelsen). 
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Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler 
(Kommunstyrelsen). 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden 
 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
På förskolorna i Borås Stad har befintligt material successivt bytts ut för att minska exponering av farliga 
kemikalier. I upphandling av lärmaterial och möbler till förskolorna finns idag kriterier som möjliggör att 
köpa giftfria material till förskolornas miljöer. I förskolornas lärmiljöer används idag mer ostrukturerat- och 
natur-material än förut. Många av våra förskolor väljer bort att köpa in klassiska ”leksaker” av fler olika 
anledningar. En anledning är att förskolorna vill minska antalet leksaker gjorda av plast i lärmiljöer, på 
grund av att plast ibland kan innehålla miljöfarliga ämnen även om de inte klassas som gift. I 
undervisningen på förskolorna har användandet av återvinningsmaterial ökat de senast åren. Barnen ges 
möjlighet att skapa förståelse för hållbart förhållningssätt och återbruk. Genom att arbetslagen presenterar 
återvinningsmaterial som inte innehåller gifter får barnen erfara vilka material som är lämpliga att använda 
för återvinning. Barnen ges möjlighet att undersöka olika återvinningsmaterial exempelvis hur hållbara de 
är, vad de innehåller och dess olika egenskaper. 
I Förskoleförvaltningens rutin för nybyggnation och ombyggnation beskrivs att samtliga material och 
produktval ska göras enligt gällande riktlinjer och miljökrav för Borås Stad. Samt att gällande lagkrav för 
hälso- och miljöaspekter ska följas. I rutinen förordas även naturliga markmaterial som grus, gräs, bark, 
stock och sten i enlighet med gällande regler. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 

varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Produkter innehållande palmolja kvarstår idag i Borås Stads sortiment. Detta gäller matfetter 
och buljong. Kostorganisationen har beslutat att dessa inte ska ersättas av palmoljefria produkter då de 
palmoljefria produkterna är dyrare alternativt inte uppfyller ställda krav på smakegenskaper 
(Kommunstyrelsen). 

Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
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kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 

för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 

hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2022 har nybyggnation av Strandvägens förskolan och Nya Fristadhallen slutförts. 
LFF har kvalitetssäkrat arbetet genom att arbeta med P-märkning i byggprojekten 
(Lokalförsörjningsnämnden). 
2 miljöhus på Borås camping (Borås Djurpark AB). 
2022 har vi byggt fem nya byggnader enligt klass B på två olika fastigheter (AB Bostäder i Borås). 
1 byggnad (Viskaforshem). 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
 
LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om byggentreprenörer behöver hjälp med 
utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen genom att anlita Sunda Hus eller intern 
utbildning genom LFF. De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och 
VVS-utrustning. Där hittar vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och 
driver på en utveckling inom branschen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
 
I de fall där Fritids och folkhälsoförvaltningen bygger eller gör någon form av markentreprenader, ställer vi 
alltid krav på att respektive underentreprenörer och leverantörer såväl interna som externa. Att dessa 
följer gällande ramar och policys som Borås Stad har satt och att det görs medvetna materialval som 
uppfyller våra miljökrav. 
 
Servicenämnden 
Servicekontoret utför uppdrag åt Borås stads förvaltningar och bolag enligt beställar-/utförarmodellen. 
Vare sig uppdragen gäller mark, bygg, anläggning eller olika typer av driftuppdrag ställer Servicekontoret 
krav på att material ska baseras på de krav som är ställda i databasen "Sunda Hus" och kategori A-B, i 
undantagsfall kategori C. Beställande förvaltningar och bolag hänvisar i sina underlag inför uppdrag som 
Servicekontoret ska utföra till material som ska arbetas in i projektet eller i driftuppdraget. Servicekontoret 
som utförare är då bunden till de material beställaren har önskat och det förutsätts att man i 
projekteringsskedet och i samband med framtagandet av förfrågningsunderlaget har tagit hänsyn till de 
beslut som är fattade i Borås stad gällande de aktuella frågeställningarna. 
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3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 

översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar 

Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner men det finns inga specifika verktyg framtagna. 
Tillsammans med andra förvaltningar arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med Viskans park. 
Detta är dock inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs 
med stråket. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Vägledning för "planläggning av ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder” togs fram tillsammans 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dokumentet blev aldrig ordentligt genomarbetat och kan därför inte 
användas i praktiken. Handboken är idag inaktuell och behöver revideras, det är dock inte fastställt om det 
ska bli ett nytt eget dokument eller arbetas in i grönområdesplanen. (Miljö- och konsumentnämnden) 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Nej – Målet bedöms inte nås till 2022. 
Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens planeringsarbete. Gällande 
grönytefaktorn som arbetsverktyg i stadsplanering har Miljöförvaltningen initierat förvaltningsövergripande 
arbete som pågår och där har en arbetsgrupp bildats för att komma fram till en praktisk handledning i 
frågan hur staden kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera verktyg inom fysisk planering. Sedan 
tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk kompensation och ekosystemtjänster. 
Arbetsgruppen testade tillsammans med berörda tjänstemän olika verktyg för bedömning av 
ekosystemtjänster under 2021. Men arbetet med grönytefaktor är för närvarande vilande.  

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 

och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Delvis klar, översvämning under höga flöden klart och vi har en ny skyfallskartering. 
Dricksvatten är på gång och i övrigt pågår arbetet med kartläggningarna  (Miljö- och konsumentnämnden). 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Nej – Målet bedöms inte nås till 2022. 
Ingen förändring sedan 2021. Arbete pågår. Det är väl etablerat i planläggning och miljötillsyn men ännu 
lite oklart hur det är etablerat i 
bygglov och skötselplaner.  

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 
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Kommentar Tekniska nämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
 
Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi dagligen med planering och 
ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de cirka 140 elever vi har. Vi tankar våra 
fordon med HVO 100 idag. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har 
trafiken för att det ska bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett 
samarbete med berörda bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Vi 
har från höstterminen 2021 tagit över planering och trafikledning för dessa taxitransporter, vilket vi ser att 
det blir en bättre planering då och vi finns lokalt och känner till kommunen, Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Alla 
färdtjänstresor sker med fordon som tankas fossilbränslefritt och det gäller även inom skolskjutsen när det 
gäller taxifordon. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Nämnden arbetar med att effektivisera resor vid besök hos brukare där detta är möjligt. 
Familjehemsverksamheten samplanerar framförallt besök i familjehem som ligger på längre avstånd från 
Borås och gör då en planerad besöksrutt i flera familjehem som är belägna i närheten av varandra. besök 
på institutioner kan ibland genomföras samtidigt men är oftare svårare att samplanera en rutt. 
Boendesociala enheten, Mobila vuxenteamet och Vräkningsförebyggande enheten planerar i den mån 
även besök inom Borås till brukare på liknande sätt så att brukare boende inom samma stadsdel besöks 
under ett arbetspass. Utifrån verksamhetens karaktär, behov av individuell anpassning och akuta 
hembesök går detta inte att genomföras fullt ut. 
I de fall som resor kan ersättas med digitala möten försöker detta göras vilket då helt undviker rresa. Ett 
av de områden där det förändrats under senaste året är förhandlingar i förvaltningsrätt och kammarrätt där 
dessa nu i vissa fall kunnat på ett tillfredsställande rättssäkert sätt kunnat genomföras digitalt . Något som 
tidigare inte varit möjligt. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Nära – Målet är nära att nås till 2022 
Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i verksamheternas transporter, 
något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att många transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man exempelvis skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika 
verksamheter, för att effektivisera dem ytterligare. 
Distansmöten och en ökad andel hemarbete, för de som har möjlighet, är numera en naturlig del av 
arbetet på SOF. Detta måste bedömas ha en positiv effekt på de totala transportrelaterade utsläppen och 
ligger i linje med målet att uppnå ett mer miljömedvetet resande. 
 
Vård- och äldrenämnden 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Vård- och äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva 
och smartast gång-/körsträckor eftersträvas. Med resor avses både gång- cykel- och bil-resor. Samåkning 
tillämpas i den grad det är möjligt. Brukares insatser är styrande och kan kräva specifika kompetenser, till 
exempel hälso- och sjukvårdsinsatser som påverkar hur logistiken blir. 
Det som kan skapa omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga 
rutten för många av de bilburna verksamheterna. Verksamheterna har tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Miljö och Energi, påbörjat samarbete som rör installation av 
laddningsstationer för el-bilar. Inför sommaren 2022 planerades cykelscheman så långt det var möjligt i 
hemtjänsten för att undvika bilkörning. Under 2021 började hemtjänstområdena köpa in olika typer av el-
bikes, bland annat Vässlor, för att använda alternativ till fossila bränslen. Att använda denna typ av fordon 
har fungerat mycket väl, vilket medfört att fler områden köpt el-bikes under 2022. 
Alla vårdplaneringar sker via Teams, istället för resor till Södra Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten 
via Teams vilket har lett till färre resor. 
 
Servicenämnden 
Inom entreprenadverksamheten ruttoptimeras vinterväghållningen genom att ha förutbestämda distrikt 
med tydliga anvisningar om vilka gator och övriga ytor som omfattas och deras inbördes 
prioriteringsordning. Också inom post- och budverksamheten samt fastighetsskötseln ses rutterna över 
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  Lägesbeskrivning 

kontinuerligt och justeras för att få bort onödiga körningar. 
 
Arbetslivsnämnden 
Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera 
arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. 

Hållbar natur 

Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 

kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Ja, den blå – och gröna infrastrukturen är kartlagd utifrån gräsmarker, lövskogar, barrskogar 
och vattendrag med klass 1 i grönområdesplanen, i Borås tätort, serviceorterna och spridningsstråk 
emellan. Kunskapen ska ligga som underlag vid planering och revidering av grönområdesplanen (Miljö- 
och konsumentnämnden). 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 
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  Lägesbeskrivning 

Kommentar Kommunstyrelsen 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
 
Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark”. I riktlinjerna anges 
olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor, samt är även är representerade i friluftsgrupp och 
dagvattengrupp, där också gröna o blå ärenden hanteras. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Ingenting nytt från förra året. Samarbete med Länsstyrelsen pågår i projekt för bättre spridningsmöjligheter 
för hotade vildbin vid Bråt. Bland annat har frön spridits ut i en ledningsgata så att det blivit en 
spridningskorridor för bina, från Bråt till andra områden. Inom Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om 
större vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med 
fler dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. I 
projektet jobbar vi också med inventeringar samt restaurera befintliga dammar och närmiljöer. 
I planarbetet bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för spridningskorridorer av vilda djur och växter. I 
ärendehantering och bygglovsremisser får markägare information om naturvärden via beslut och dialog. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Guidade vandringar på kommunens fastighet Gåshult genomfördes under våren och försommaren. På 
fastigheten finns en stor mångfald av arter och området invigdes som naturreservat i juni. I till exempel 
planer, bygglov och strandskyddsärenden upplyses fastighetsägaren om naturvärden på platsen. 
Exkursion med LRF, sportfiskarna, markägare, politiker och tjänstemän genomfördes för studie av 
potentiell våtmarksrestaurering. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden 
 
Ja – Målet bedöms nås till 2022 
Miljöförvaltningen har tagit fram en rapport ”biologisk mångfald i Borås”. Den beskriver nuläget för 
biologisk mångfald i Borås och presenterar fyra arbetssätt som kommunen kan utgå från för att öka den 
biologiska mångfalden. Under sommaren 2022 har kartanalyser gjorts för att kvalitetssäkra 
naturdatabasen och hitta hotade arter på kommunal mark, i gröna stråk och naturdatabasen. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Tertial 2 2022, Borås stad 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Stratsys Miljörapport Tertial 2 
2022 Borås stad och översänder denna till Kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 

Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-
2021. Under 2021 beslutades det att förlänga Borås Stads miljömål med ett år, t.o.m. 
2022. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, 
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera 
ansvariga nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2022, Borås stad följer upp de 
aktiviteter som förvaltningar och bolag rapporterar i tertial 2 2022 under följande 
områden. Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås samt Hållbar natur. En mer omfattande sammanställning av 
stadens miljömålsarbete under 2018-2022 kommer vid årsrapporteringen vid tertial 3. 
Miljö- och konsumentnämnden och Miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål.  

Sammanfattning 
Borås stad som organisation har framöver stora möjligheter att påverka, vara förebild 
och agera drivande i miljöarbetet, på lokal nivå och också på regional- och nationell 
nivå. Borås stads miljöarbete sker löpande över åren och flera av stadens miljömål nås 
i dagsläget och det görs också bra arbeten runt om i staden utöver beslutade miljömål. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa 
miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt 
och energieffektivt Borås. 
 
Alla Borås Stads nämnder är miljöcertifierade utom Revisorskollegiet. Merparten av 
bolagen som är fler än 10 anställda har också certifierade miljöledningssystem. Alla 
stadens förskolor använder sig av ett miljöledningssystem. 38 % av grundskolorna 
samt 80 % av gymnasieskolorna använder sig av ett miljöledningssystem (Grön flagg) 
och arbete pågår kring certifiering vid fler skolor.  



 
Sida 
2(3) 

Datum 
2022-11-02 

Dnr 
2022-3300 

 

Inga av stadens 115 kök är kravcertifierade enligt nivå 2 eller liknande, på grund av 
ekonomi, trots budgettillskott. Palmoljeprodukter är nästintill helt urfasade inom 
Borås stads sortiment, förutom exempelvis buljong och matfett som kvarstår. 
Kostorganisationen har bestämt att dessa ej ska fasas ut på grund av för höga 
kostnader samt att ersättningsprodukter ej uppfyller smakkrav.   

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
Arbetet med delar av Borås Stads gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra 
med att ge staden och dess invånare tillgång till grönytor av hög kvalitet för 
exempelvis rekreation och friluftsliv. Att värna och återskapa grönytor har positiv 
påverkan på människors hälsa och skapar ytor där sociala interaktioner kan ske och 
bidra till en bättre livsmiljö för stadens invånare.  
 
Ekologisk dimension  
Arbetet med våra gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra med att bevara 
och utöka stadens tillgång till olika former av ekosystemtjänster. Där är biologisk 
mångfald är en av grundpelarna inom den ekologiska dimensionen. Att förekomma 
negativa miljö- och klimateffekter med hjälp av långsiktigt hållbar planering är ett 
mycket effektivt arbetssätt för att bevara befintliga arter, ekosystemtjänster och natur 
– och kulturvärden. Att nyskapa habitat, exempelvis våtmarker är ytterligare en av 
möjligheterna i stadens miljö- och klimatarbete. Ekosystemtjänster, klimatanpassning 
och naturvårdsarbete gynnar såväl människor som flora och fauna. 
 
Ekonomisk dimension  
Stora delar av Miljöförvaltningens miljömålsarbete ingår i våra ordinarie 
arbetsuppgifter och är skattefinansierat. Visst arbete sker i projektform som 
exempelvis LONA-projekt där upp till 50 % av kostnaden är statligt finansierat.  
Att förekomma negativa miljö- och klimateffekter med hjälp av långsiktigt hållbar 
planering är i de flesta fallen billigare och mer resurseffektivt i jämförelse med att 
släcka bränder och exempelvis sanera miljögifter eller utföra 
klimatanpassningsåtgärder i efterhand. 
 

Följande mål och aktiviteter rapporteras i bilaga 1. Stratys Miljörapport Tertial 2, 2022, 
Borås stad. 

Hållbara perspektiv 
Mål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 
Mål 1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. 
Mål 1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 eller liknande. 
Mål 2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 
Mål 2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Mål 2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska vara 
palmoljefria. 
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Hållbar samhällsplanering 
Mål 3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 
Mål 3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. 
Mål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Mål 4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen ska minska med 60 % från 
2015. 

Hållbar natur 
Mål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 
korridorer. 
Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 
 
 
Agneta Sander  Elin Johnson 
Förvaltningschef      Avdelningschef  
 

Bilagor 
1. Stratsys Miljörapport Tertial 2 2022, Borås Stad 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Ta fram en lägesbild om 

människohandel och sexköp 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ”En lägesbild över människohandel och 

sexköp i Borås kommun – november 2022” till handlingarna. 

 

 

 

 

Datum 

2022-12-28 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-12-29 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Desiree Karlsson 
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Svar på initiativärende: Ta fram en lägesbild om 

människohandel och sexköp 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga ”En lägesbild över människohandel och 

sexköp i Borås kommun – november 2022” till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Vänsterpartiet lade fram initiativärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 

22 november 2021. Vänsterpartiet hänvisar till artiklar som Borås Tidning 

publicerat och menar att det genom BTs granskning står klart att sexköp och 

människohandel äger rum i Borås kommun. Därför, menar Vänsterpartiet, är det 

viktigt att dessa samhällsproblem uppmärksammas och att Borås Stad hittar 

strategier för att motverka problemen. Som ett första steg i att ta fram lämpliga 

strategier för att motverka ovan nämnda problem, föreslog Vänsterpartiet att 

kommunstyrelsen skulle besluta att ta fram en lägesbild om människohandel och 

sexköp. Kommunstyrelsen beslutade enligt Vänsterpartiets förslag. Centrum för 

kunskap och säkerhet färdigställde lägesbilden den 1 november 2022. 

Lägesbildens slutsatser är att det går att slå fast att det förekommer sexhandel i 

Borås, men att det i nuläget inte går att veta hur omfattande den är. I lägesbilden 

framkommer att det finns verksamheter i Borås Stad som arbetar för att hjälpa 

personer som är utsatta inom sexhandeln, exempelvis Mikamottagningen och 

Miljöförvaltningen, men att det är oklart hur det förebyggande arbetet ser ut i 

staden. Även om den samlade kunskapen om sexhandeln i Borås är låg i 

dagsläget, finns det möjligheter att bygga upp kommunens förmåga att arbeta 

mot sexhandeln. Utifrån den information som framkommer i lägesbilden kan 

olika interventioner antas vara verkningsfulla för att motverka sexköp och att fler 

börjar sälja sex, exempelvis utbildningsinsatser. 

Beslutsunderlag 

1. ”En lägesbild över människohandel och sexköp i Borås kommun – 

november 2022”, 2022-11-01 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering. 
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1 Sammanfattning 

Vänsterpartiet lade fram initiativärendet ”Ta fram en lägesbild om 

människohandel och sexköp” på kommunstyrelsens sammanträde den 22 

november 2021. Vänsterpartiet hänvisar i sin skrivelse till artiklar som Borås 

Tidning publicerat och menar att det genom Borås Tidnings granskning står klart 

att sexköp och människohandel äger rum i Borås kommun och att det skapar 

mycket lidande. Därför, menar Vänsterpartiet, är det viktigt att dessa 

samhällsproblem uppmärksammas och att Borås Stad hittar strategier för att 

motverka problemen. 

Som ett första steg i att ta fram lämpliga strategier för att motverka ovan nämnda 

problem, föreslog Vänsterpartiet att kommunstyrelsen skulle besluta ”att 

Stadsledningskansliet uppdras att ta fram en lägesbild om människohandel och 

sexköp i Borås med syfte att identifiera strategier mot de som köper sex och som 

motverkar att fler börjar sälja sex”. Kommunstyrelsen beslutade enligt 

Vänsterpartiets förslag och framtagandet av lägesbilden påbörjades av Centrum 

för kunskap och säkerhet i februari år 2022. Rapporten färdigställdes den 1 

november 2022. 

Lägesbilden bygger på material från intervjuer med verksamheter i Borås Stad 

och med andra aktörer, en litteraturstudie samt en kartläggning av annonser och 

profiler publicerade på webbplatser som är specialiserade på försäljning av 

sexuella tjänster. En svårighet i att ta fram en lägesbild över sexköp och 

människohandel är att det saknas en allmänt accepterad definition av dessa 

fenomen. Det gör att det är svårt att veta exakt vad olika aktörer lägger i 

begreppen och hur materialet kan tolkas. 

Resultatet av materialinsamlingen visar att det finns en öppen sexhandel i Borås 

kommun. Under en period av fem månader söktes nio webbplatser för 

försäljning av sexuella tjänster igenom för att hitta annonser och profiler riktade 

mot Borås. I genomsnitt hittades 10.5 annonser/profiler per söktillfälle. I 

genomsnitt var 8.4 av dessa på personer som presenterades som kvinnor och 2.2 

var på personer som presenterades som män. De olika verksamheterna och 

aktörerna som intervjuades hade ingen mer konkret information om hur eller var 

sexhandeln sker i Borås, vilket kan vara en effekt av att flera verksamheter och 

aktörer inte arbetar med frågan i någon större utsträckning. 

Enligt Folkhälsomyndigheten är det 9,4 % av män och 0,4 % av kvinnor i 

befolkningen som någon gång köpt sex. År 2021 anmäldes åtta personer för köp 

av sexuell tjänst och en person för köp av sexuell handling av barn i Borås 

kommun. Det går dock inte att dra några slutsatser kring förekomsten av sexköp 

baserat på endast anmälda brott, eftersom antalet anmälningar är avhängigt hur 

mycket resurser polisen lägger på att arbeta mot sexköp. Mörkertalet är antagligen 

stort och det går inte att slå fast hur många personer som köper sex i Borås 

kommun. Att det finns personer i kommunen som köper sex står dock klart. 

Det går inte att se några särskilda gemensamma faktorer hos personer som köper 

sex, förutom att en majoritet identifierar sig som män. I övrigt förekommer 
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sexköp i alla åldrar (även barn köper sex) och i alla samhällsklasser. I de få studier 

som finns om varför personer köper sex framgår att sexköp ofta ses som en slags 

rekreation eller ett nöje av den som köper. I en forskningsstudie och i praktisk 

erfarenhet framgår dock att sexköpare ofta har olika trauman – exempelvis 

erfarenheter av sexuella övergrepp – som de medvetet eller omedvetet hanterar 

genom att köpa sex. I en forskningsstudie framkom även att män som köper sex 

uppvisade sexistiska och aggressiva beteenden i högre grad än män som inte 

köper sex. 

Det går heller inte att veta hur många personer som säljer sex i Borås kommun. 

Folkhälsomyndigheten uppskattar att 1.5 % av kvinnor i befolkningen och 1 % 

av män i befolkningen någon gång har sålt sex. I en undersökning av ungdomar 

i årskurs 3 på gymnasiet uppgav 1.1 % (37 personer) av 3228 svarande att de hade 

sålt sex. Flera verksamheter i Borås Stad kan utan problem berätta om flera 

ärenden där sex mot ersättning varit en faktor. En gemensam nämnare hos 

personer som säljer sex är att de flesta har börjat sälja innan den fyllt 18 år. 

Ytterligare två faktorer som tycks öka utsattheten är om individen har en 

psykisk/intellektuell funktionsnedsättning och/eller om individen har utsatts för 

sexuella övergrepp. 

Att sälja sex är inte olagligt i Sverige, och att sälja sex kan vara både frivilligt och 

ofrivilligt. Drivkrafterna att sälja sex kan exempelvis vara att individen lever i 

ekonomisk utsatthet eller har ett missbruk som gör att individen är i behov av 

pengar. Det kan även handla om att hen behöver pengar för att upprätthålla en 

viss livsstil. Hos en del individer är det känslomässiga skäl som ger anledning att 

sälja sex. En del tycker att det är roligt och spännande, medan andra säljer sex 

som en del av att självskadebeteende. Anledningarna till och drivkrafterna bakom 

att en säljer sex är alltså mycket varierande. 

Vad det gäller människohandel för sexuella ändamål går det inte att på ett 

meningsfullt sätt säga hur många personer som är utsatta finns eller har funnits i 

kommunen. Det beror dels på att det inte finns mycket information om 

fenomenet i lokal kontext, dels på att offer och förövare sällan stannar en längre 

period i samma stad. Det finns dock ingen anledning att tro att offer och förövare 

inte vid någon tidpunkt skulle finnas i kommunen. Under år 2020 anmäldes 16 

brott rörande människohandel för sexuella ändamål i polisregion Väst. I två av 

fallen var personerna under 18 år. För att få formell status som offer för 

människohandel måste individen vara målsägande i en förundersökning. Under 

2020 hade polisregion Väst 7 förundersökningar rörande människohandel för 

sexuella ändamål. 

Att handla med människor är, ekonomiskt sett, mycket gynnsamt. International 

Labour Office har uppskattat att globalt kan vinsterna för människohandel för 

sexuella ändamål uppgå till 99 miljarder US-dollar. Då räknas vinsterna på hela 

handelskedjan, och inte endast på det slutgiltiga utnyttjandet av personen. Det 

finns vissa faktorer som kan göra människor mer eller mindre sårbara för att 

utsättas för människohandel. Att vara fattig, att inte ha tillgång till utbildning och 

att utsättas för systematisk diskriminering eller att vara på flykt är faktorer som 
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ökar risken att utsättas. Kön är också en faktor. Kvinnor och flickor är mer 

utsatta än män. Fyra av fem personer som är utsatta för människohandel för 

sexuella ändamål är flickor eller kvinnor. 

De som intervjuats inför lägesbilden identifierade två större hinder att arbeta mot 

sexhandeln i Borås. För det första utgör den stereotypa bilden av sexhandeln ett 

hinder. Ofta är beskrivningarna av sexhandeln mycket dramatiska och skildrar ett 

mycket stort lidande hos de utsatta. Den bilden är inte nödvändigtvis osann, men 

gör att den sexhandel som inte är särskilt dramatisk blir osynliggjord. Det 

framkommer i materialet att det förekommer att personer drar sig för att söka 

hjälp hos exempelvis Borås Stads Mikamottagning, eftersom de jämför sin 

situation med den brutala sexhandel som ofta skildras. Utifrån den jämförelsen 

tycker de själva inte att de inte är tillräckligt utsatta för att kunna be om hjälp.  

För det andra utgör de känslor som ämnet väcker hos en del professionella ett 

hinder för att konstruktivt bemöta de personer som är involverade i sexhandeln. 

Det kan exempelvis handla om att personer som säljer sex ses som en slags 

förövare som på ett cyniskt sätt utnyttjar mäns sexualitet och inte som utsatta. 

Att sälja eller köpa sex är mycket stigmatiserande, och ett icke-empatiskt och 

fördomsfullt bemötande av målgrupperna kan leda till att de drar sig undan 

kontakt med samhället. Att säkerställa att personer med erfarenhet av sexhandeln 

får ett värdigt bemötande i kommunens olika verksamheter är alltså en viktig del 

i en förebyggande strategi. 

Lägesbildens slutsatser är att det i nuläget inte går att veta hur stor sexhandeln är 

i Borås. Det går dock att fastslå att den finns. Att kunskapen om sexhandeln i 

Borås är låg i dagsläget, betyder dock inte att det inte går att bygga upp 

kommunens förmåga att arbeta mot fenomenet. Det framkommer i lägesbilden 

att det finns verksamheter som på ett tydligt sätt arbetar med frågan, exempelvis 

Relationsvåldsenhetens Mikamottagning och de avdelningar på 

Miljöförvaltningen som ingår i myndighetssamverkan. Dessa verksamheter 

arbetar dock med personer som redan är involverade eller utsatta i sexhandeln. 

Hur det förebyggande arbetet ser ut är mer oklart. En naturlig fortsättning på 

lägesbilden vore att kartlägga på vilket sätt olika förvaltningar i Borås Stad arbetar 

med frågor om prostitution och sexuell exploatering. Efter en sådan kartläggning 

kan relevanta och träffsäkra strategier och planer tas fram för att förstärka det 

förebyggande arbetet.  

Utifrån den information som framkommer lägesbilden kan olika interventioner 

antas vara verkningsfulla för att motverka sexköp och att fler börjar sälja sex 

skönjas. Exempelvis skulle staden kunna: 

 Utbilda medarbetare som på olika sätt möter människor om frågor 

rörande prostitution och människohandel. Utbildningen kan exempelvis 

handla om hur en bemöter personer med erfarenhet av sexhandeln på ett 

konstruktivt sätt, hur en kan ställa frågor om sexuell utsatthet och 

exploatering eller hur man kan upptäcka tecken på prostitution och 

människohandel.  
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 Ge barn och ungdomar kunskap om sina rättigheter och tydligt 

kommunicera var och hur de kan få hjälp och stöd om de av olika 

anledningar säljer sex/funderar på att sälja sex eller köper sex/funderar 

på att köpa sex. 

 Systematiskt arbeta mot sexuella kränkningar av barn och unga. Det 

framgår tydligt i forskning och praktiskt erfarenhet att både de som säljer 

och de som köper ofta har varit utsatta för sexuella övergrepp och 

kränkningar innan de började sälja eller köpa sex. 

 Se över möjligheterna till att i kommunens regi ge sexköpare hjälp och 

stöd att sluta köpa sex. Exempelvis i form av en egen KAST-mottagning. 

Det finns alltså många olika interventioner som Borås Stad skulle kunna göra för 

att motverka sexköp och förhindra att fler börjar sälja sex. Dessa kräver dock 

både tid, eftertänksamhet och resurser för att kunna genomföras på ett sätt som 

ger resultat och inte bara blir kosmetiska. 



Borås Stad 
Datum 

2022-11-01 
      

      
Sida 

7(55) 

 

En lägesbild över människohandel och sexköp i Borås kommun 

2 Inledning och bakgrund 

På uppdrag av kommunstyrelsen har Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) i 

Borås Stad tagit fram denna lägesbild. 

Under år 2021 och början av år 2022 publicerade Borås Tidning (BT) en rad 

artiklar om sexköp, prostitution och människohandel i Borås. Bland annat skrev 

tidningen om vad den kallar ”sexsalonger” i ett fall där en kvinna åtalats för 

koppleri (se exempelvis Ölund & Strand 2022). 

Vänsterpartiet lade fram ett initiativärende på kommunstyrelsens sammanträde 

den 22 november 2021 med rubriken ”Ta fram en lägesbild om människohandel 

och sexköp” (Kommunstyrelsens beslut dnr: 2021–00893 1.1.6.25). 

Vänsterpartiet hänvisar till artiklarna som Borås Tidning publicerat och skriver i 

sitt initiativ att det står klart att företeelserna skapar mycket lidande och att det 

genom BTs granskning står klart att sexköp och människohandel äger rum i 

Borås kommun. Därför, menar Vänsterpartiet, är det viktigt att dessa 

samhällsproblem uppmärksammas och att Borås Stad hittar strategier för att 

motverka problemen. 

Som ett första steg i att ta fram lämpliga strategier för att motverka ovan nämnda 

problem, föreslog Vänsterpartiet att kommunstyrelsen skulle besluta ”att 

Stadsledningskansliet uppdras att ta fram en lägesbild om människohandel och 

sexköp i Borås med syfte att identifiera strategier mot de som köper sex och som 

motverkar att fler börjar sälja sex” (Kommunstyrelsens beslut dnr: 2021–00893 

1.1.6.25). Eftersom Borås Stad redan bedriver verksamhet som riktar sig till 

kvinnor som befinner sig i prostitution (Mikamottagningen vid 

Relationsvåldsenheten), anser Vänsterpartiet att fokus bör ligga på att hitta 

strategier som fokuserar på de som köper sex och strategier som motverkar att 

fler börjar sälja sex. Kommunstyrelsen beslutade enligt Vänsterpartiets förslag 

och framtagandet av lägesbilden påbörjades av CKS i februari år 2022. Rapporten 

färdigställdes den 1 november 2022.  

På nationell nivå ingår prostitution och människohandel i strategin för att 

motverka mäns våld mot kvinnor (Regeringens skrivelse 2016/17:10). Köp av 

sexuella tjänster har varit kriminaliserat sedan år 1999, men försäljning av sexuella 

tjänster är lagligt (Jämställdhetsmyndigheten 2021). Huruvida denna ordning är 

rätt och riktig råder det olika åsikter om. En del människor hävdar att den svenska 

modellen är framgångsrik och skyddar (framförallt) kvinnor från att utnyttjas och 

bli utsatta för våld, medan andra menar att den svenska modellen tvärtom ökar 

våldsutsattheten och förtrycker dem som säljer sex (se exempelvis Rydström 

2021 eller Olsson 2020 angående trender och svängningar i debatterna). 

På grund av denna oenighet används en mängd olika begrepp för att beskriva de 

fenomen som denna lägesbild behandlar. Olika begrepp antas signalera olika 

ståndpunkter om och förståelser av fenomenet (De Cabo & Hall 2021, s. 2). 

Prostitution, sexhandel, sex mot ersättning och sälja sex är bara några exempel 

på olika begrepp som används. I den här rapporten används begreppen 

omväxlande för att beskriva fenomenen. Inget ställningstagande till vad som är 
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det bästa eller mest korrekta begreppet har gjorts, utan de olika begreppen 

används helt synonymt. 

Fenomenen som beskrivs i lägesbilden är till viss del osynliggjorda och det saknas 

lämplig och tillförlitlig statistik på området. Samtidigt har varje individ som köper 

sex, säljer sex, utsätts för människohandel eller arbetar med frågan sin egen 

berättelse och syn på hur utbrett fenomenet är, vad det handlar om och hur 

problembeskrivningen bäst ska formuleras. Ambitionen med denna rapport är 

således inte att redovisa ”den sanna bilden” av fenomenens utbredning i Borås 

kommun, utan att skapa en bild av flera i sig själva komplexa fenomen och 

relationer. Förhoppningen är att bilden ska ge Borås Stad bättre möjlighet att 

identifiera strategier att jobba med och mot fenomenen på ett sätt som blir så bra 

som möjligt för de i kommunen som personligen berörs av dem. 
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3 Uppdrag och syfte 

När CKS fick uppdraget att ta fram en lägesbild fanns redan ett syfte med 

lägesbilden beslutat. Det är formulerat som följer: 

[…] Stadsledningskansliet uppdras att ta fram en lägesbild om 

människohandel [för sexuella ändamål] och sexköp i Borås med syfte att 

kunna identifiera strategier mot de som köper sex och som motverkar att 

fler börjar sälja sex (Kommunstyrelsens beslut dnr: 2021–00893 1.1.6.25). 

Utifrån syftet utformades följande frågeställningar: 

 Vilka grupper kan utifrån sociodemografiska faktorer antas vara 

aktiva i sexhandeln i Borås kommun i dagsläget? 

 Vilka drivkrafter har dessa grupper att delta i sexhandeln?  

 På vilka platser och i vilka forum kan det antas att personer som säljer 

sex och personer som köper sex möts i Borås kommun? 

 Vilka utmaningar identifierar rapportens informanter att det finns för 

att arbeta förebyggande mot sex- och människohandeln i Borås 

kommun? 

 Vilka interventioner kan antas vara effektiva för att motverka sexköp 

och att fler börjar sälja sex i Borås kommun? 
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4 Metod och genomförande 

Det finns många metodologiska svårigheter i att göra en lägesbild över 

prostitution och människohandel. Ett av dem är ämnet i sig. Det finns i dagsläget 

ingen enhetlig definition av vad prostitution och människohandel för sexuella 

ändamål är för något. Det gör att begreppen inte går att operationalisera, alltså 

att det egentligen inte går att säga exakt vad som ska undersökas för att undersöka 

prostitution och människohandel (De Cabo och Hall 2021, s. 5; Esaiasson et al. 

2017, s.58). Intuitivt kanske en tänker att prostitution handlar om att köpa eller 

sälja sex. Vad som definieras som sex, är dock även det mycket oklart. Vad som 

uppfattas som sex har att göra med både personliga preferenser och med 

kulturella normer som förändras kontinuerligt. 

I den så kallade sexköpslagen och i närliggande lagstiftning används begreppen 

”sexuella tjänst”, ”sexuell förbindelse” eller ”sexuella handlingar” beroende på 

vilken ålder den utsatta har (Brottsbalk 6 kap. § 11 och § 9). I lagens mening avser 

sexuell förbindelse samlag eller annat sexuellt umgänge. Vad exakt som räknas 

som sexuellt umgänge utöver samlag tycks inte vara fastställt, dock omfattas inte 

nakenposering av begreppet (Prop. 1997/98:55, s. 136-137; SOU 2010:49, s. 76, 

79). Med sexuell handling menas en handling som har ”påtaglig sexuell prägel”, 

men som inte behöver vara samlag eller sexuellt umgänge (prop. 2004/05:45, s. 

135). Det är olagligt att ge ersättning för sexuella handlingar om säljaren är under 

18 år; medan det är olagligt att ge en vuxen person ersättning för sexuell 

förbindelse och sexuellt umgänge, men inte nödvändigtvis för sexuella handlingar 

(Brottsbalk 6 kap 11 § och 9 §).  

Lagen ger alltså inte någon vidare vägledning i vad det är som ska undersökas, 

vad det är för företeelser och erfarenheter som egentligen ska eftersökas för att 

undersöka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Sker 

prostitution när en vuxen person lägger ut en annons på sig själv på en webbplats 

specialiserad på försäljning av sexuella tjänster? Sker prostitution också när ett 

barn säljer bilder på sina fötter via Snapchat, ovetandes om att köparen vill ha 

dem för att hen tänder på barnfötter? Hur vi ser på dessa olika händelser – om 

vi intuitivt sammankopplar dem med prostitution eller inte – får effekter på vad 

som undersöks i till exempel en sådan här lägesbild. I den här lägesbilden har jag 

(intuitivt) klassat det första exemplet som prostitution, medan jag inte har 

inkluderat det andra exemplet i begreppet. Huruvida det är rätt och riktigt kan, 

och bör, diskuteras. 

I mycket av det material som rapporten bygger på är det otydligt när och om det 

har gjorts någon skillnad på sexuella förbindelser, sexuellt umgänge och sexuella 

handlingar. Det är också oklart om andra handlingar som inte är sexuella i lagens 

mening har inkluderats (se även De Cabo och Hall 2021, s. 19). Denna lägesbild 

har alltså en mycket flytande definition av prostitution och sexhandel: det som 

köps och säljs är sex, på något sätt. Försök har gjorts avgränsa materialet till att 

endast behandla tillfällen då sex har köpts eller sålts rent fysiskt, alltså inte digitalt. 

Men om avgränsningen har lyckats hålla är, på grund av avsaknaden av en tydlig 

och allmänt accepterad definition, mycket oklart. 
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Tre huvudsakliga material valdes för att svara på de frågeställningar som den här 

lägesbilden utgår från. Först gjordes en litteraturstudie av forskning och 

myndighetsrapporter som på olika sätt kretsar kring ämnet. Sedan gjordes 

intervjuer med olika verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med 

fenomenet. Parallellt med litteraturstudien och intervjuerna gjordes en 

kartläggning av annonser och profiler på webbplatser specialiserade på 

försäljning av sexuella tjänster. 

Förhoppningen var att genom intervjuerna få en uppfattning om de erfarenheter 

som gjorts i Borås angående fenomenet stämmer överens med resultaten från 

nationell och internationell forskning. Förhoppningen var också att kunna se i 

vilka fall erfarenheterna och resultaten inte stämde överens. Att kartlägga 

förekomsten av annonser och profiler gjordes för att få en uppfattning om det 

finns en öppen marknad för sexuella tjänster riktad mot Borås. 

Nedan följer en genomgång av vart och ett av materialen och hur insamling och 

bearbetning har genomförts.  

 Litteraturstudie 

Litteraturstudien som genomfördes inför den här lägesbilden beskrivs bäst som 

en allmän litteraturstudie (Eriksson et al. 2013, s. 25). Anledningen till att göra en 

litteraturstudie som en del av lägesbilden var dels att jag som rapportförfattare 

skulle få en bättre förståelse för fältet, eftersom det inte tillhör mina 

expertområden, dels att få en överblick över kunskapsläget inom fältet för att 

sedan se på vilket sätt den kunskapen korrelerade eller inte med den kunskap som 

finns lokalt i Borås. 

Borås Stad, liksom de flesta kommuner i Sverige, har inte tillgång till större 

forskningsdatabaser och forskningsjournaler. Därför skedde de flesta sökningar 

via sökfunktioner som Google, Google Scholar och Researchgate. Borås 

Stadsbibliotek och Högskolebiblioteket i Borås användes för att söka tryckta 

källor och för att fjärlåna material. Prostitution är som ovan nämnt ett mycket 

svårdefinierat fenomen, därför användes många olika sökord, exempelvis: 

”prostitution”, ”human trafficking”, ”sex mot ersättning”, ”SASI”, ”sexköpare”, 

”self injury + prostitution”, ”sugardating”, ”masculinity + prostitution” etc. 

Även enskilda forskares publiceringar undersöktes och på så vis hittades 

relevanta studier. Exempelvis av Charlotta Holmström (Malmö Univeristet) och 

Isabel Crowhurst (Essex Universitet). Även studier från olika myndigheter har 

inkluderats i materialet. Lägesbilder och forskning från Folkhälsomyndigheten, 

Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten har 

använts i lägesbilden. Även forskning från internationella organisationer som 

International Labour Office finns i materialet. 

Kriterierna för vilka studier eller vilken forskning som skulle inkluderas i studien 

har till mångt och mycket varit pragmatiska. Mycket forskning ligger idag låst 

bakom betalväggar, och ett kriterium har därför varit att forskningen ska vara 

open access. Tyvärr kan värdefull forskning och insikter ha gått denna lägesbild 

förbi på grund av att forskningen har varit låst.  
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Ett annat kriterium har varit att forskningen eller rapporterna ska behandla 

situationen i Sverige eller norden. På grund av den mycket skrala forskningen om 

sexköpare har en studie från USA använts i avsnittet som behandlar sexköp. 

Även om de kulturella kontexterna skiljer sig mellan USA och Sverige, bedömdes 

den vara den intressant även för svensk kontext, eftersom studien behandlar 

individuella faktorer som kan påverka benägenheten att köpa sex. 

Ett annat kriterium var att rapporterna och forskningen skulle hålla en viss 

kvalité. Framförallt har metoden granskats. Några studier inkluderades inte i 

lägesbilden på grund av tveksamheter i genomförande och material. Ingen utav 

de studier eller rapporter som den här lägesbilden bygger på kan dock anses vara 

perfekta. I de kvantitativa undersökningarna (exempelvis Folkhälsomyndigheten 

2019 och Svedin et al. 2020) finns problem med urval och svarsfrekvens. De 

kvalitativa studierna bygger ofta på självselektering, vilket betyder att bara 

personer som har haft ett intresse av eller resurser att vara med har deltagit 

(exempelvis Holmström et al. 2019 och De Cabo & Hall 2021). Det kan 

exempelvis ha lett till att en del grupper, och därmed en del erfarenheter, inte 

finns representerade. Det finns även en mycket stor skevhet i vilka grupper som 

har studerats. Det finns exempelvis långt många fler rapporter och studier som 

fokuserar på de som säljer sex än vad det finns om de som köper sex. Det finns 

alltså många blinda fläckar i fältet i stort som denna lägesbild inte kan kompensera 

för. 

Ytterligare ett kriterium var att rapporterna och forskningen inte fick vara 

publicerade tidigare än år 2018. Anledningen till att denna relativt snäva gräns 

sattes upp är för att samhället och därför även sexhandeln har förändrats mycket 

under senare år. Dels på grund av ökad digitalisering, dels på grund av att idéer 

om prostitution som presenterades bara för några år sedan förefaller vara mycket 

omoderna idag. 

Som en uppmärksam läsare kommer att upptäcka har vissa avsteg gjorts från 

detta kriterium. Det handlar dels om forskning som behandlar de mer 

metodologiska och diskursiva aspekterna av fältet. Den typen av forskning åldras 

inte på samma sätt som exempelvis en kartläggning som syftar till att beskriva ett 

nuläge. I vissa fall har det inte funnits forskning om vissa aspekter av prostitution 

inom det angivna tidsspannet. I de fallen har äldre forskningsresultat inkluderats 

i denna lägesbild, även om de kan anses vara något ”gamla”. 

 Intervjuer 

Under perioden 21 april till den 3 juni 2022 genomfördes 7 intervjuer med 

sammanlagt tolv personer. Personerna representerade olika verksamheter som på 

olika sätt kommer i kontakt med fenomenet. Sex av intervjuerna gjordes öga mot 

öga och en intervju gjordes digitalt via Microsoft Teams. Informanterna är 

anonymiserade genom hela rapporten, enligt överenskommelse. Dock finns 

deras arbetsplats och funktion dokumenterad i lägesbilden. 

Tre intervjuer gjordes med olika enheter inom Borås Stads socialtjänst, en med 

en representant för Polismyndigheten i Borås, en med en representant för 
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Kvinnojouren i Borås, en med KAST-mottagningen1 i Göteborg och en med 

regionkoordinatorerna mot människohandel och prostitution i Väst. Motivet till 

att intervjua behandlarna på KAST-mottagningen i Göteborg var att få mer 

information om personer som köper sex. Som ovan nämnt finns det inte mycket 

forskning om den gruppen och ingen av de intervjuade verksamheterna i Borås, 

förutom polisen, hade erfarenhet av att möta dem. 

Intervjuerna var cirka 30 minuter till 1,5 h långa. Variationerna i tid berodde på 

hur mycket tid informanten kunde avsätta för intervjun. Intervjuerna tog formen 

av ett samtal, där det på förhand hade definierats olika teman som intervjun skulle 

kretsa kring. Exempelvis vilka personer som verksamheten träffar i relation till 

problematiken och vilket behov av hjälp dessa har. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Transkriberingen analyserades sedan tematiskt utifrån 

lägesbildens frågeställningar. Resultatet av analysen presenteras tillsammans med 

resultatet från litteraturstudien. Ofta – för att inte säga alltid – var den 

information som framkom i intervjuerna samstämmig med resultatet från 

litteraturstudien.  

Ambitionen var från början att göra fler intervjuer och med fler verksamheter för 

att undvika bias. Det gick emellertid inte. Flera verksamheter som kontaktades 

tackade nej eller svarade inte. Nejsvaren tycktes till stor del bero på att man ansåg 

att man inte hade tillräcklig erfarenhet av problematiken för att vilja samtala om 

den i en intervju. Eftersom tidsschemat för lägesbilen var något pressat fanns 

inte tid att hitta nya informanter för att kompensera för de som tackade nej eller 

inte hörde av sig. Det är inte heller säkert att det hade lett till att ny information 

hade tillkommit. Intervjumaterialet mättades nämligen mycket fort. Det kan 

förvisso bero på ett visst bias, det vill säga att de flesta intervjuade kom från olika 

inriktningar inom socialtjänsten. Hade andra typer av verksamheter funnits 

representerade i intervjumaterialet hade möjligen andra perspektiv och 

erfarenheter utkristalliserats. 

Tanken med att göra intervjuer med yrkesverksamma som på olika sätt har 

kunskap om och erfarenhet av fenomenet var dels att få information om hur stor 

deras erfarenhet av att möta personer som säljer sex, köper sex eller är utsatta för 

människohandel är, dels om det finns några gemensamma nämnare hos dem som 

söker stöd och hjälp, dels vilka hinder de upplever i sitt arbete mot fenomenet 

(jämför Esaiasson et al. 2017, s. 269).  

Den kunskap som professionella har om fenomenet är dock selektiv. Den bygger 

på de erfarenheter de har gjort inom sitt specifika yrkesområde. (Holmström et 

al. 2020, s. 16). Frågor som rör prostitution är dessutom mycket politiserade i 

Sverige. Det gjorde att det ibland var svårt att få riktigt grepp om vad i 

informanternas berättelser som var egna erfarenheter och fakta från 

yrkespraktiken, och vad som var egna värderingar och ideologiska 

ställningstaganden. Man kan dock fråga sig om det överhuvudtaget är möjligt att 

undersöka sociala problem och fenomen utan att ideologi och värderingar på 

                                                      
1 KAST är en förkortning av ”Köpare av sexuella tjänster”.  
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något sätt färgar resultaten, eftersom alla sociala problem och fenomen 

konstrueras genom värderingar och idéer om rätt och fel (Vedung 2009, s. 69; 

jämför Skilbrei 2017). 

I en studie från Malmö Universitet uppgav 62 % av de tillfrågade att de inte har 

varit i kontakt med någon verksamhet som erbjuder stöd till personer som säljer 

sex (Holmström et al. 2020, s. 43). Det innebär att det kan vara vanskligt att förlita 

sig på olika verksamhets uppfattning om problemen. Man bör hålla i minnet när 

den här lägesbilden läses att de personer som professionella i Borås möter är en 

mycket liten del av en större grupp som kan antas ha erfarenheter av prostitution 

och människohandel i kommunen. 

 Kartläggning av annonser och profiler 

Under en period av fem månader (april, maj, juni, juli och augusti) under år 2022 

söktes nio olika öppna webbplatser för försäljning av sexuella tjänster igenom 

manuellt. Sugardejtingsidor ingick inte i kartläggningen, eftersom dessa sidor inte 

är öppna utan kräver medlemskap och i vissa fall medlemsavgift. I april, juni, juli 

och augusti gjordes två sökningar per månad – en i början och en i slutet av 

månaden – och i maj gjordes (av oklar anledning) tre sökningar, en i början, en i 

mitten och en i slutet av månaden. 

Alla annonser som var riktade mot Borås vid söktillfället inkluderades i 

materialet. Sökningarna gjordes via webbplatsernas egna sökfunktioner. Dessa är 

mycket väl utvecklade och det går enkelt att filtrera sökningen på bland annat 

geografiskt område. Sökningarna som gjordes var på ”Borås” och i vissa fall mer 

detaljerat på orter inom Borås kommun, exempelvis ”Borgstena”. De mer 

detaljerade sökningarna gav dock inga resultat. På en sida genererade sökningarna 

på ”Borås” resultat för hela ”Västra Götaland”. Detta resultat inkluderades i 

materialet, eftersom annonserna, trots den större geografiska avgränsningen, 

trots allt var riktad mot köpare i Borås. 

I urvalet av webbplatser var sex webbplatser inriktade på annonser med kvinnliga 

eskorter, en hade ett mixat utbud av eskorter, en var inriktad på endast manliga 

eskorter och en var inriktad på eskorter med transerfarenhet. Sökningarna gav 

resultat på alla sidor förutom den med inriktning på eskorter med transerfarenhet, 

där hittades aldrig någon annons specifikt riktad mot Borås under sökperioden. 

Uppskattningar av omfattningen av prostitution och människohandel via 

kartläggningar av annonser och profiler riktade mot avgränsade geografiska 

områden dras med flera problem. För det första går det inte att med säkerhet 

säga att annonsören faktiskt finns inom det geografiska området eller att det ens 

är den som utannonseras är den som har skapat annonsen. För det andra sker 

långt ifrån alla kontakter och sexköp via dessa etablerade webbplatser på internet. 

Kontakterna kan tas i den fysiska verkligheten eller på andra webbplatser som 

exempelvis sociala medier. Annonser och profiler illustrerar alltså bara en liten, 

men nog så viktig, del av sexhandeln. För det tredje är inte en annons eller en 

profil detsamma som en person. En person kan stå bakom flera olika annonser 



Borås Stad 
Datum 

2022-11-01 
      

      
Sida 

15(55) 

 

En lägesbild över människohandel och sexköp i Borås kommun 

och profiler. Därför är det viktigt att understryka att en annons eller profil står 

just för en annons eller profil, och inget annat. 

Annonserna och profilerna har inte analyserats närmre. De faktorer som 

dokumenterats angående annonserna är geografisk riktning och presenterad 

könsidentitet. Att göra en närmare analys av annonserna bedömdes vara 

problematiskt utifrån ett etiskt perspektiv. Då annonserna och profilerna var 

relativt få till antalet finns risk att personerna som presenteras i annonsen 

identifieras av lägesbildens läsare om de beskrivs och analyseras mer ingående. 

Eftersom det är mycket stigmatiserat att sälja sex vore det olyckligt om så skedde, 

då en person knappast lägger upp en eskortannons med intentionen eller önskan 

om att bli analyserad av en kommunanställd analytiker. Det skulle riskera tilliten 

till Borås Stad hos en grupp som redan har mycket låg tillit till samhällets 

institutioner och myndigheter (De Cabo & Hall 2021, 102 ff). 

 Etiska överväganden 

Inför den här lägesbilden har ingen med personlig erfarenhet av sexhandeln aktivt 

kontaktats eller sökts upp för att intervjuas om sina erfarenheter av sexhandeln 

eller förväntningar på kommunens strategiska arbete med frågan. Man kan 

naturligtvis argumentera för att det är en brist att målgrupperna inte hörs i den 

här lägesbilden annat än via andrahandskällor. Historiskt sett har personer som 

är involverade i sexhandeln haft mycket liten kontroll över vad som sagts och 

skrivits om dem, och de har heller inte haft något vidare inflytande över de 

interventioner som riktats mot dem (Nencel 2017, s. 71).  

Två huvudsakliga skäl finns dock för att personer med erfarenhet av sexhandeln 

inte har intervjuats inför denna lägesbild. För det första har det inte funnits tid 

för att söka upp personer med relevanta erfarenheter eller förankra 

lägesbildsarbetet hos dem. För det andra är det oklart vilket inflytande över 

resultatet av rapporten (strategierna) som dessa personer skulle kunna erbjudas. 

Lägesbildens uttalade syfte är att den ska generera strategier. Genom att 

involveras i en lägesbild som har som uttalat syfte att generera någon slags 

förändring kan målgrupperna få intrycket av att de kommer att få inflytande över 

hur strategierna utformas – att lägesbilden är ett slags medskapande projekt. Det 

är den inte. Uppdraget har inte utformats på det sättet. Det är i slutändan 

politikerna i Borås Stad som bestämmer vilka strategier som ska förverkligas eller 

inte, oberoende av vad målgrupperna önskar eller anser sig behöva.  

Lägesbilden har tagits fram under en relativt kort tidsperiod. Det har dels inte 

funnits tid att hitta och kontakta personer med relevanta erfarenheter, dels inte 

funnits tid att förankra lägesbilden och dess syfte hos dem på ett fullgott sätt. Att 

involvera målgruppen utan att ha tid för förankring och dialog om projektet och 

vilket inflytande de kommer att ha över det, riskerar att skapa falska förväntningar 

på resultatet av rapporten. Det kan i sin tur leda till misstro mot kommunen om 

inte förväntningarna infrias. 

För att det ska vara etiskt försvarbart att involvera en mycket stigmatiserad 

målgrupp i ett kommunalt lägesbildsarbete menar jag att det för det första 
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behöver finnas tid för förankring och dialog med målgruppen. För det andra bör 

det diskuteras vilket inflytande över resultatet (strategierna) som målgruppen ska 

få – om målgruppen ska ses som ”bara” informanter eller om de ska ha en 

priviligierad position i projektet. Dessa förutsättningar och överväganden har inte 

funnits i beställningen av lägesbilden eller under arbetet med lägesbilden. Därför 

har inte personer som säljer, personer som köper eller personer som har varit 

utsatta för människohandel involverats i lägesbildsarbetet. 
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5 Mötesplatser, arenor, annonser och profiler 

I det här avsnittet behandlas några av de mötesplatser, arenor och annonser som 

används inom sexhandeln i Borås. I avsnittet problematiseras också 

föreställningen om att sexhandeln är dold. 

Med arenor menas platser där människor förhandlar om aktivitet och pris, och 

med mötesplatser menas platser där sexet sker och ersättning överlämnas. Ibland 

är platsen både en arena och en mötesplats, det är därför inte alltid meningsfullt 

att skilja mellan de två. Institutioner kan till exempel vara både mötesplats och 

arena. 

En annons kan beskrivas som en mer tillfällig kontaktmöjlighet som kan tas bort 

eller uppdateras ofta. Annonserna är kortfattade och de liknar exempelvis en 

annons på en bil eller annat föremål. En profil liknar det som återfinns på sociala 

medier, där en längre presentation finns tillsammans med fler bilder och prislistor 

och liknande (Jämför De Cabo och Hall 2021, s. 82). 

 Olika typer av annonsering och kontaktsätt på internet 

Mycket av annonseringen, kontakterna och även en hel del försäljning sker på 

internet. Internet är alltså i mångt och mycket både en arena och en mötesplats i 

dessa sammanhang. Trots den ökade användningen av internet, visar forskning 

att det inte har lett till att fler unga har börjat sälja sex. Internet har dock blivit 

den vanligaste arenan för annonsering och kontakt (Holmström och Grönvall 

2019, s. 171). Kontakterna sker både på webbplatser som är konstruerade endast 

för försäljning av sexuella tjänster, men också på sociala medier och i andra 

forum.  

Webbplatserna som är skapade för försäljning av sexuella tjänster är 

välorganiserade. Det är lätt att söka på land, ort, person och hur en vill att hen 

ska se ut eller vara, och vilka tjänster som personen erbjuder. Webbplatserna 

påminner om vilken webbhandel som helst. De administreras vanligtvis inte från 

Sverige, utan finns i utlandet (De Cabo och Hall 2021, s. 82). I en delstudie till 

den nationella omfattningskartläggningen gjordes en kartläggning av annonser 

och profiler på webbsidor avsedda för sexuella tjänster. I den kartläggningen 

kunde man hitta 77 stycken unika annonser och profiler som var riktade mot 

Borås (personlig kommunikation, 11 mars 2022). Detta kan jämföras med 

Göteborg där de unika träffarna var 1023 stycken (De Cabo och Hall 2021, s. 

83). Annonser och profiler är dock inte samma sak som unika personer. En 

annons eller profil kan ha flera upphovspersoner eller en person kan ligga bakom 

flera annonser och profiler. 

Inför den här rapporten eftersöktes annonser riktade mot Borås. Nio olika sidor 

för förmedling av sexuella tjänster söktes igenom cirka två gånger i månaden 

under april, maj, juni, juli och augusti år 2022. I genomsnitt hittades 10,5 

annonser/profiler vid varje sökning. I genomsnitt var 8,4 stycken av annonserna 

på personer som presenterades som kvinnor och 2,2 stycken var på personer som 

presenterades som män. Det högsta antalet annonser var i slutet av maj 2022, då 
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hittades 17 annonser. Det lägsta antalet var i början av maj då hittades 6 annonser. 

Varje månad fanns annonser och profiler på både kvinnor och män, och både på 

personer som presenterades som heterosexuella och på personer som 

presenterades som homosexuella, bisexuella eller queer. Det både tillkom och 

försvann annonser under de här månaderna, vilket kan tyda på att olika individer 

erbjuder sex mot ersättning i olika perioder. 

En väsentlig skillnad mellan den lilla kartläggning som har genomförts inför den 

här lägesbilden och den som gjordes nationellt är att i den nationella 

kartläggningen har fler sidor använts och bara unika träffar har registrerats. Alltså 

bara annonser och profiler som specifikt riktat sig mot Borås (De Cabo och Hall 

2021, s. 83) I de annonser som har kunnat hittas till den här lägesbilden har ibland 

flera städer varit inkluderade, exempelvis städer längs med riksväg 40, ”Göteborg 

– Borås – Jönköping” eller helt enkelt hela Västra Götaland. Det är alltså inte 

nödvändigtvis så att personen som säljer eller säljs befinner sig i Borås rent 

fysiskt, utan kan befinna sig eller vara bosatta i andra städer, även i andra länder, 

men att de reser runt i Sverige och över Europa. Sexhandeln tar alltså inte någon 

hänsyn till kommungränser. Liksom någon som säljer sex kan vara bosatt i 

exempelvis Göteborgs kommun men sälja i Borås, kan någon som köper sex vara 

bosatt i Borås kommun men köpa i Göteborg. Polisen i Borås härleder de relativt 

få annonser som riktas mot Borås till att det finns desto fler annonser riktade 

mot Göteborg, vilket gör att många köpare antagligen hellre reser dit än stannar 

i Borås när de ska köpa sex (Intervju 7). 

Annonsering och kontakt sker som ovan nämnt även via sociala medier. 

Snapchat nämns i intervjuerna som en plattform genom vilken unga får och tar 

kontakt med eventuella köpare (Intervju 3 och 4). Instagram och Facebook utgör 

också platser där kontakter tas. När jag inför den här utredningen började söka 

på olika webbplatser för sexhandel dröjde det inte länge förrän jag började få 

meddelanden på Facebook Messenger med erbjudanden om att köpa sex 

och/eller få ta del av olika ”sex-shower” online. Exempelvis: ”Jag är en slampa i 

sängen, lita på att jag knullar alla tänkbara positioner och mina duschar är fulla 

av dina heta frön. Kontakta mig.” (Meddelande 2022-05-02). Ett annat exempel 

kommer från en kollega till en informant som fått erbjudande att bli en så kallad 

SugarBaby från en person hon aldrig haft kontakt med tidigare (läs mer om 

Sugardejting i avsnitt 7). Erbjudandet kom via Instagram (Personlig 

kommunikation 16 maj 2021). Det är alltså inte nödvändigtvis så att en måste 

vara väldigt aktiv för att hitta eller få erbjudanden om sex mot ersättning. Precis 

som inom annan handel kan erbjudanden dyka upp beroende på vilka webbsidor 

och vilket innehåll du har interagerat med tidigare, eller baserat på andra 

parametrar som exempelvis ålder och kön.2  

I intervjuerna så beskriver flera informanter att barn och unga är mycket utsatta 

på internet för diverse olika sexuella inviter och anslag. Dels för att barn och unga 

spenderar mycket tid på internet, dels för att en del barn och unga utsätter sig för 

                                                      
2 Det är intressant att notera att sändaren antagit att jag identifierar mig som man, trots att det i 
mitt facebook-konto framgår att jag identifierar mig som kvinna. 
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risker på internet till exempel genom att exempelvis acceptera kontakt från 

personer de inte känner eller har träffat i verkligheten, eller genom att interagera 

med pop-up annonser (Intervju 3, 4 och 6). Svenska Internetstiftelsen uppger i 

sin rapport Svenskarna och Internet (2021) att var tionde gymnasieelev har fått 

oönskade bilder skickade till sig från okända personer. Mest utsatta är unga 

kvinnor. Cirka var fjärde elev på högstadiet och gymnasiet har även utsatts för 

oönskade kontaktförsök på internet (Svenska Internetstiftelsen 2021, s. 6). Alla 

oönskade kontakter och bilder handlar naturligtvis inte om försök att köpa sex. 

Men det ger en fingervisning om att barn och unga upplever mycket på internet 

som aldrig eller sällan kommer till vuxnas kännedom. Svenska internetstiftelsens 

undersökning visar nämligen också att många föräldrar anser sig veta vad deras 

barn gör på internet, medan de flesta barn uppger att deras föräldrar inte vet allt 

(Svenska Internetstiftelsen 2021, s. 5). 

Sammanfattningsvis är internet en viktig plats för sexhandeln, och det krävs inte 

mycket ansträngning för att stöta på den. Trösklarna är relativt låga för att 

involveras, i praktiken är det bara ett klick bort – både för den som är intresserad 

av att sälja och för den som är intresserad av att köpa.  

 Arenor och mötesplatser 

Man ska förstå att sexköp sker alltid så fort människor möts. Så fort 

de möts på något sätt! Så är det. På konserter och evenemang till 

exempel – ja då sker det alltid massa sexköp! Och det är inget man 

kan svära sig fri ifrån och säga att det gör det inte i vår stad eller det 

gör det inte där och där, utan det sker överallt! Så jag tänker att det 

är det absolut viktigaste som vi vill skicka med. Alltså det här att det 

förekommer överallt och så fort människor träffas. (Intervju 5) 

Sexhandeln beskrivs ofta som ”dold”. Det är dock en något problematisk 

beskrivning. Sätten som köpare och säljare kommer i kontakt med varandra 

varierar. Som beskrivs i citatet ovan sker inte sexhandeln på några särskilda 

platser – utan det kan ske överallt där människor möts och interagerar. Att prata 

om sexhandeln som ”dold”, eller att hävda att den endast sker på arenor dit 

samhället inte har tillgång, riskerar att mystifiera och dramatisera sexhandeln på 

ett sätt som inte är gynnsamt. Sexhandeln riskerar att framstå som så extraordinär 

att bara särskilda experter kan arbeta mot den, när det i själva verket kan vara en 

del av en social utsatthet som en del människor lever i varje dag och som många 

olika professioner möter – medvetet eller omedvetet – dagligen. Det höjer 

tröskeln för de inblandade att söka stöd och hjälp från samhället, och höjer också 

tröskeln för professionella att börja arbeta med frågan. 

Inför denna kartläggning tillfrågades en mängd verksamheter som möter olika 

målgrupper, och i vissa fall även driver verksamhet där sexhandel borde 

förekomma, om de kunde dela med sig av det de visste i en intervju. Flera 

verksamheter tackade nej. Ofta med hänvisning till att deras erfarenhet av att 

möta aktörer inom sexhandeln var begränsad eller obefintlig. Det finns ingen 

anledning att misstro de verksamheter som tackade nej till att låta sig intervjuas. 

Förmodligen är det så att deras erfarenhet av att möta sexhandelns aktörer är 
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begränsad, det betyder dock inte att aktörerna inte är i kontakt med 

verksamheterna. Att verksamheterna inte är medvetna om aktörerna beror 

möjligtvis på att de inte har givit sig till känna på ett sätt som gör dem 

igenkännbara som aktörer i sexhandeln. Man har kort sagt inte presenterat sig 

som ”prostituerad” eller liknande i kontakten med exempelvis elevhälsan. Det är 

nämligen få personer som använder termerna ”prostituerad” eller ”sexköpare” 

för att beskriva sig själva och sina erfarenheter av sexhandeln (Holmström och 

Grönvall 2019, s. 185; Hall 2021, s. 133-136; Intervju 2 och 6). ”Ingen ser sig 

själv som prostituerad.” som en intervjuad uttrycker det (Intervju 6).  

Det är ovanligt att samhället identifierar en individs problem som en effekt av att 

hen är involverad i sexhandel. Ofta kategoriseras och förstås individen utifrån 

andra parametrar, exempelvis att hen har ett missbruk, är hemlös eller har psykisk 

ohälsa (Intervju 2, 3 och 6; jämför Holmström och Grönvall 2019, s. 182 – 183). 

Erfarenheterna av specifikt sexhandeln blir outtalade och osynliggjorda, och 

sexhandeln framstår därmed som dold (jämför Skilbrei 2017). Vilken typ av 

sexhandel som olika verksamheter får vetskap och kunskap om beror också till 

stor del på verksamhetens organisering och uppdrag (De Cabo och Hall 2021, s. 

24). En verksamhet där personalen inte har kunskap om eller inte anser att det 

ingår i deras uppdrag att jobba mot sexhandeln, kommer förmodligen inte heller 

att upptäcka den.  

I arbetet med den här lägesbilden har det inte framkommit någon information 

som tyder på att de arenor och mötesplatser som används vid sexhandel i Borås 

skiljer sig från de som används i övriga riket. Gatuprostitutionen, som kanske är 

den typ av sexhandel som de flesta föreställer sig när ämnet tas upp, är dock 

koncentrerad till Sveriges storstäder och är inget som har kunnat bekräftas 

förekomma i Borås (De Cabo och Hall 2021, s.91-92; Intervju 7). Sexhandeln 

kan ske på skolor, arbetsplatser och olika institutioner, exempelvis HVB-hem och 

LSS-boenden. Även på klubbar, i mataffärer, massagesalonger och i olika typer 

av föreningsverksamhet och samfund sker kontakter och förhandlingar om pris 

och aktivitet (Holmström och Grönvall 2019, s. 173; Hedlund 2020; Adam 2021; 

Uppdrag Granskning 2022; Intervju 7, personlig kommunikation 20 september 

2022). Detta är arenor som inte kan beskrivas som dolda för samhället, även om 

de naturligtvis inte kan eller bör övervakas på ett sådant sätt att det går att 

fastställa exakt vad människor förhandlar om på sådana platser. 

De mötesplatser som aktörerna träffas på för att ha sex är dolda såtillvida att det 

är platser som allmänheten och myndigheter inte per automatik har tillgång till. 

Lägenheter, villor, hotellrum, bilar, vindar, källare, skönhetssalonger med mera 

utgör mötesplatser vid sexhandel. Men även friluftsområden, parker och andra 

mer allmänna platser används. Aktörerna har ett intresse av att mötena inte ska 

märkas, vilket också gör att de vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika att bli 

upptäckta, framförallt av polisen. I den nationella omfattningskartläggningen 

framkommer att många säljare tvingas att prioritera kundens behov av att inte bli 

upptäckt av polisen framför sin egen säkerhet (De Cabo och Hall 2021, s. 78). 

Det gör att försäljning i hög grad sker på ensliga och otillgängliga platser där den 
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säljande parten har få möjligheter att påkalla uppmärksamhet om något går fel, 

exempelvis om hen skulle utsättas för våld. 

Sammanfattningsvis går att konstatera att sexhandeln är dold såtillvida att den, 

precis som de flesta andra intima möten, inte skyltas med i på allmänna platser. 

Att den kan förbli dold beror på hur den eftersöks och på vilka sätt olika 

verksamheter väljer att arbeta med den eller inte. 
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6 Köpa sex 

Att ge en annan person ersättning för en tillfällig sexuell förbindelse är enligt 

svensk lag ett brott. Straffet som kan utdömas är fängelse i högst ett år (Brottsbalk 

6 kap. 11§). Sexköp har varit kriminaliserat i Sverige sedan år 1999 (Prop. 

2021/22:231, s. 62). 

Att förmå ett barn, alltså en individ under 18 år (barnkonventionen, artikel 1), att 

företa eller tåla en sexuell handling mot ersättning ger fängelse i lägst sex månader 

och högst fyra år (Brottsbalk 6 kap. 9 §). Om personen som förmås sälja sex är 

under 15 år räknas det som våldtäkt, oavsett om samtycke finns eller inte 

(Brottsbalk 6 kap. 4 §). 

I Sverige har frågan om sexköp i nutid konstruerats som en fråga om jämställdhet, 

moral och sunda värderingar (Kulick 2005). Detta har bland annat lett till de 

förklaringsmodeller som presenterats om varför män köper sex har varit 

fokuserade på att finna fel och brister hos de individer som köper sex – oavsett 

om några sådana rent objektivt har kunnat konstateras (Kulick 2005). Detta har 

i sin tur lett till att stigmatiseringen av dem som köper sexuella tjänster är svår. 

Det stigma som handlingen ger i kombination med kriminaliseringen av sexköp 

gör att personer med erfarenhet av att köpa sex är ytterst ovilliga att berätta om 

detta. I både kvalitativa och kvantitativa undersökningar av sexköpare som har 

genomförts i Sverige har antalet respondenter varit få (exempelvis De Cabo och 

Hall 2021, Folkhälsomyndigheten 2019, Grönvall 2021). Som exempel kan 

nämnas att när Folkhälsomyndigheten ställde frågan ”Har du någon gång betalat 

eller gett annan ersättning för sex?” i sin befolkningsundersökning var 

svarsbortfallet 70 % (Folkhälsomyndigheten 2019, s. 11-12). Få kan tänka sig att 

svara på den frågan ens i en anonym enkät.  

Sammantaget gör detta att kunskapen om de som köper sex – hur många som 

gör det, vilka de är och varför de gör det – är mycket liten och i många fall osäker. 

Detta bör läsaren ha i minnet vid fortsatt läsning. 

6.1.1 Hur många köper sex?  

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik3 anmäldes 1055 personer i Sverige för 

köp av sexuell tjänst år 2020, 2 av dessa brott ska ha begåtts i Borås kommun. I 

statistiken för år 2021 anges att 1886 fall av köp av sexuell tjänst anmäldes i 

Sverige, 8 av dessa brott ska ha skett i Borås kommun. 

År 2020 anmäldes 163 fall av köp av sexuell handling av barn under 18 år. Det 

finns ingen uppgift om att något av de brotten ska ha skett i Borås kommun. År 

2021 anmäldes 234 fall, varav 1 ett ska ha skett i Borås kommun. 

                                                      
3 Brottsförebyggande rådets statistik omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos 

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. Anmälda brott kan dock 
efter utredning ha visat sig vara annat än brott, varför det inte går att dra några säkra slutsatser kring 
förekomsten av ett visst brott endast utifrån statistik över anmälda brott. Statistiken för antal anmälda 
brott i Borås kommun hämtades den 22 februari år 2022 och statistiken över antal anmälda brott i landet 
hämtades 24 februari år 2022 på Brottsförebyggande Rådets webbplats: 

https://statistik.bra.se/solwebb/action/index  

https://statistik.bra.se/solwebb/action/index
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Antalet anmälningar i Borås kommun om köp av sexuell tjänst och köp av sexuell 

handling av barn är relativt jämn över tid. I båda brottskategorierna ligger 

anmälningarna mellan 0 och 3 från år 2017 och framåt. Förutom år 2021 då fler 

fall av köp av sexuell tjänst anmäldes (8 stycken). 

Det går dock inte att dra slutsatsen att sexköpandet skulle ha ökat i Borås – eller 

i övriga Sverige – baserat på antal anmälda brott. Polismyndigheten konstaterar i 

sin lägesrapport för år 2020 om människohandel för sexuella ändamål att antalet 

anmälda brott till mångt och mycket är beroende av hur mycket resurser 

polismyndigheten avsätter för att spana på och lagföra sexköpare 

(Polismyndigheten 2021, s. 7). Polisen i Borås arbetar inte mot sexhandeln på 

daglig basis, utan gör insatser då och då (exempelvis två insatser under år 2021, 

då anmälningarna ökade som ovan nämnt) (Intervju 7). Det leder till att det under 

vissa perioder blir fler anmälningar om köp av sexuell tjänst än andra perioder. 

Det ger dock ingen indikation om huruvida sexhandel har ökat eller minskat i 

Borås kommun. 

Att Borås ligger nära Göteborg är en faktor som flera informanter nämner som 

en sak som kan påverka antalet sexköp i Borås (exempelvis intervju 1 och intervju 

7). Sexhandeln i Göteborg är betydligt större än i Borås. Det är inte orimligt att 

tänka sig att personer som är bosatta i Borås åker till Göteborg för att köpa sex, 

dels på grund av det större antalet synliga säljare, dels på grund av att risken att 

bli igenkänd och påkommen borde vara mindre i en stad där en inte lever sitt 

vardagsliv. 

Det finns också en möjlighet att sexköp gömmer sig i andra kategorier av brott. 

Det förekommer att den säljande parten utsätts för brott av den köpande 

personen – då inte själva köpet som förvisso är ett brott men inte ett brott mot 

person – utan för annat brott som exempelvis stöld, våldtäkt eller misshandel 

(De Cabo och Hall 2021, s. 73). Således finns en möjlighet att fall av köp av 

sexuell tjänst döljer sig i andra kategorier av brott, men hur vanligt detta är finns 

inga uppgifter om. 

Sammantaget är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att fastslå omfattning 

av sexköpen i Borås utifrån de källor som finns i dagsläget. 

6.1.2 Sociodemografiska faktorer bland personer som köper sex 

I forskning har det konstaterats att personer som köper sex har, exempelvis, sin 

könsidentitet gemensam. Enligt Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie från 

2017 (publicerad 2019) är det 9.4 % av svenska män som någon gång köpt sex, 

jämfört med 0.4 % av svenska kvinnor (Folkhälsomyndigheten 2019). Det tycks 

vara något vanligare att män som identifierar sig som HBQ köper sex än andra 

män (Folkhälsomyndigheten 2019, s. 11; De Cabo och Hall 2021, s. 40-41). 

Enligt Göteborgs Stads KAST-mottagning är männen även i majoritet bland dem 

som uttalat söker hjälp för att de köper sex. Det förekommer dock att även att det 

framkommer att kvinnor som går i behandling på KAST har köpt sex. Det är dock 

mycket ovanligt (Intervju 5). 
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I nationella kartläggningar har man kunnat se att män i alla åldrar köper sex, alltså 

både barn och vuxna. Medelåldern för sexköp tycks vara omkring 45 år (De Cabo 

och Hall 2021, s. 41, Folkhälsomyndigheten 2019, s. 11). När barn som sålt sex 

tillfrågades om åldern på deras köpare angav de dock att det vanligaste 

åldersspannet var mellan 15-25 år (Svedin et al. 2021, s. 55). Polisen i Borås uppger 

att de inte har träffat på några ungdomar som köper sex i Borås. Man är dock noga 

med att understryka att det för den sakens skull inte betyder att det inte skulle 

kunna förekomma att barn köper sex i Borås (Intervju 7). 

De män som grips för sexköp i Sverige har en lägre genomsnittlig inkomst än 

övriga män i Sverige (De Cabo och Hall 2021, s. 36). Men bilden att det är män 

med lägre inkomst som är mer frekventa köpare av sexuella tjänster, motvisas av 

flertalet andra studier och vittnesmål (se en kort sammanfattning av dessa i De 

Cabo och Hall 2021, s. 36). I Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning 

kunde man se tendenser till att män med eftergymnasial utbildning betalar för sex 

i högre grad än andra män (Folkhälsomyndigheten 2019, s. 13). Personer med 

erfarenhet av att sälja sex nämner yrken som läkare, behandlingspersonal och 

polis (De Cabo och Hall 2021, s. 36). Behandlarna på Göteborgs Stads KAST-

mottagning beskriver sina klienter som ”kompetenta”: ”de fixar och ordnar, 

donar, är bra på sina jobb, de är perfekta ur arbetsgivarens ögon för de jobbar på 

och sliter.” (Intervju 5). 

Sammanfattningsvis går det inte att utifrån sociodemografiska faktorer fastslå 

vem som köper sex och inte. Det förekommer i alla åldrar, i alla samhällsklasser. 

Det man med säkerhet kan säga är att det är fler män än kvinnor som köper sex.  

6.1.3 Anledningar och drivkrafter till att köpa sex 

I de studier som använts som grund för den här lägesbilden syns tydligt hur de 

påstådda anledningarna till varför man köper sex skiljer sig åt beroende på vem 

det är som berättar. I de fall sexköparna själva berättar syns en typ av berättelse 

och i de fall någon annan berättar om sexköparna syns en annan. 

Ofta är sexköparnas egna berättelser relativt bekymmerslösa. I den senaste 

omfattningskartläggningen tillfrågades 50 personer med erfarenhet av att köpa 

sex om det fanns något som bekymrade dem (De Cabo och Hall 2021, s. 43). Det 

vanligaste svaret var oro över att man skulle få ett dåligt bemötande från 

myndigheter (19 st, flera svarsalternativ var möjliga) följt av ”att vänner, familj 

och bekanta ska få veta att jag köper sex” (16 st). 10 personer svarade att det inte 

fanns något som bekymrade dem, men flera personer svarade att de är bekymrade 

för sin egen hälsa (risken att få STI) och den säljande personens hälsa (De Cabo 

och Hall 2021, s.43).  

Män som köper sex berättar att de köper sex för att de har en sexualdrift och 

behov av närhet som av olika anledningar inte kan levas ut eller tillfredsställas i 

den (par)relation en har eller inte har (Grönvall 2021, Johansson och Östergren 

2021). En del individer ser det som bekvämt, kravlöst och riskfritt, i den 

bemärkelsen att det finns tydliga ramar satta för relationen – ingen ska bli kär, 
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det handlar bara om sex. Enligt dessa personers mening tycks köpet handla om 

rekreation och nöje snarare än något annat (Grönvall 2021, jämför Farley 2015). 

De positiva aspekterna av att köpa sex tycks vara de som framhävs av köparna 

själva, men det förekommer även mer ångestladdade reflektioner kring sexköp. 

Ett exempel är en informant i omfattningskartläggningen som är orolig över att 

hen aldrig kommer att hitta en flickvän och därmed kommer köpa sex hela livet 

(De Cabo och Hall 2021, s. 43). I ytterligare ett fritextsvar tar en informant upp 

det ”osexiga” i att prata om manlig psykisk ohälsa, vilken informanten tycks se 

som en anledning till att män (han?) köper sex (De Cabo och Hall 2021, s. 45).4 

Psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd identifierar även behandlarna på 

Göteborgs Stads KAST-mottagning som en orsak till att individen köper sex. De 

berättar att deras klienter ofta förklarar sina sexköp med att de, exempelvis, har 

en stark sexdrift eller att de inte har så stor intimitet i sina befintliga relationer 

(Intervju 5). Även polisen i Borås berättar att det är vanligt att män förklarar sina 

sexköp med att de har ett dåligt sexliv hemma (Intervju 7). 

Dessa förklaringsmodeller, menar behandlarna på KAST, ska främst ses som ett 

slags rättfärdigande av sexköpet, inte som orsaken till det. Orsaken ligger snarare 

i att klienten använder sex för att hantera känslor Både känslor som brukar 

beskrivas som positiva och känslor som beskrivs som negativa. ”De vill liksom 

försvinna från de här känslorna som de inte klarar av att hantera [på annat sätt].” 

Att köpa eller ha sex, menar behandlarna, blir då ett sätt att antingen belöna sig 

på eller ett sätt att undvika obehagliga känslor. 

De flesta personer som söker sig till mottagningen har någon typ av trauma i 

bakgrunden som skapat eller spätt på svårigheterna att hantera känslor. 

Omsorgsbrist i barndomen eller förlust av en nära anhörig eller annan viktig 

person är exempel på erfarenheter som är vanligt förekommande bland KASTs 

klienter. Även erfarenheter av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp i 

barndomen är vanligt bland klienterna. 20 – 25 % av mottagningens klienter har 

varit utsatta, enligt behandlarna. Sexköp förstås i behandlingen då som ett 

upprepningstvång. Kombinationen av svårigheter att hantera känslor, trauma 

och en stark stigmatisering leder även till att risken för suicid bland sexköpare är 

relativt hög, menar behandlarna på KAST-mottagningen i Göteborg. (Intervju 5) 

Att utsatthet för sexuella övergrepp kan påverka mäns benägenhet att köpa sex 

bekräftas i en amerikansk studie från år 2015. I den jämfördes män som köper 

sex och män som inte köper sex. De sexköpare som uppgav att de utsatts för 

sexuella övergrepp uppgav också att övergreppen påverkat deras beslut att 

utnyttja kvinnor som säljer sex. Resultaten i studien visade dock att män som 

köper sex inte varit utsatta för sexuella övergrepp i högre grad än män som inte 

köper sex (Farley et al. 2015, s. 14). Utsatthet för sexuella övergrepp förklarar 

alltså i sig självt inte varför en del män köper sex. Däremot kan traumat för vissa 

                                                      
4 Huruvida det är samma informant som beskriver att han saknar en flickvän och att det är 
”osexigt” att prata om manlig psykisk ohälsa kan jag inte veta utifrån det material som jag har 
tillgång till. Om det är så, är det 1 av 50 respondenter som identifierar detta som en anledning 
för män att köpa sex, alternativt 2 av 50 om det är två olika respondenter. 
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individer säkerligen ge upphov till beteenden, attityder och känslotillstånd som 

gör sexköp till en möjlighet i individens föreställningsvärld. Det framkommer 

även i en forskningsöversikt att unga personer som har sålt sex tycks vara 

benägna att utsätta andra för sexuellt tvång eller utnyttjande. Det tycks även vara 

så att personer som säljer sex har en högre sannolikhet att också köpa sex 

(Holmström och Grönvall 2019, s. 175 och 181). 

Behandlarna på KAST-mottagningen i Göteborg är noga med att understryka att 

det inte är alla som köper sex som kommer till mottagningen. De män som söker 

sig till mottagningen har en hög motivation till att förändra sitt beteende och att 

de har en förmåga att känna skuld och skam, menar behandlarna, men att det 

även finns köpare som reflekterar över sina beteenden på andra sätt:  

Så har vi ju hela den här andra delen av efterfrågesidan de som är väldigt 

cyniska. Personer som rör sig väldigt mycket inom människohandel för 

sexuella ändamål. Där tänker jag att man kan ta den ytterligheten. Och 

de som polisen träffar, alltså de träffar ju de här som ”skiter väl i det” 

och tycker sig ha rätt ha rätt till att köpa sex. Alltså det är ju inte alls de 

vi ser och därför är det viktigt att visa på att man behöver jobba väldigt 

differentierat med den här målgruppen. För den är så spretig. (Intervju 

5) 

Få personer som kommer till KAST är vad behandlarna benämner som 

”sadister”: ”Det finns säkert en och annan som har varit det genom åren, men 

jag vet två på de här 25 åren.” berättar en av behandlarna (Intervju 5). 

Att män som köper sex i vissa fall uppvisar en högre grad av problematiska 

beteenden och attityder än andra män syns i den tidigare nämnda amerikanska 

studien där man jämförde 101 män som köpt sex med 101 män som inte gjort 

det (Farley et al. 2015). Det visade sig att männen som köper sex i högre grad 

sökte icke-relationellt sex, uppvisade i högre grad en fientlig maskulinitet,5 hade 

– enligt sig själva – större sannolikhet att våldta och hade historiskt sett haft fler 

sexuellt aggressiva beteenden än män som inte köper sex. I studien kunde man 

också se att männen som köpt sex i högre grad såg kvinnor som säljer sex som 

mindre värda och mindre mänskliga än andra kvinnor, och att de kände mindre 

empati för dem (Farley et al. 2015, s. 16).  

Att det finns personer som köper sex och som har ett mer våldsamt beteende 

bekräftas av personer med erfarenhet av att sälja sex. De berättar om erfarenhet 

av personer som köper sex och som är mycket våldsamma och söker upp särskilt 

utsatta personer för att kunna ha våldsamt sex. Man lyfter också hur dessa 

personer använder sig av sin position i samhället (som läkare, polis, 

behandlingspersonal) för att genom sitt maktövertag förmå personer att sälja sex 

till dem (De Cabo och Hall 2021, s.36). 

                                                      
5 Med fientlig maskulinitet (hostile masculinity) menar författarna en personlighetstyp som är 
fientlig mot och har låg tillit till andra människor – särskilt mot kvinnor – och som har attityder 
som stödjer våld mot kvinnor, exempelvis genom bejakandet av våldtäktsmyter och olika 
dominansbeteenden (Farley et al. 2015, s. 4). 
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Anledningarna till att köpa sex är, som KAST-behandlarna påpekade, mycket 

spretiga. För vissa är det säkerligen ett slags nöje, medan det för andra är ett sätt 

att hantera komplexa och kanske oreflekterade trauman. Det framstår som helt 

klart att det inte är en homogen grupp. Ofta sägs det att det är ”vem som helst” 

som köper sex (exempelvis Intervju 7, RealStars 2013, De Cabo & Hall 2021, s. 

35). Det tycks dock vara en något överdriven generalisering, med tanke på att det 

i forskning och praktik har framkommit att många köpare har erfarenheter och 

attityder som inte nödvändigtvis är del av alla människors liv. 
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7 Sälja sex 

Att erbjuda sexuella tjänster i utbyte mot någon form av ersättning är lagligt i 

Sverige. 

Historiskt sett har prostitution varit reglerat i olika lagar, men aldrig varit helt 

förbjudet. Personer som säljer sex har ändå setts som problematiska på olika sätt, 

och har beskrivits som bland annat förtappade, psykiskt sjuka, antisociala och 

som ett hot mot den sociala stabiliteten i landet (Olsson 2020, s. 17-21). 

Samhällets intresse för dessa (relativt fåtaliga) individer är fortfarande stort och 

drivs av känslor av omsorg och rädsla för att de som säljer far illa av det, men 

även av sensationslystnad och paternalism (Voulajärvi 2021). Som ett resultat av 

samhällets intresse för personer som säljer sex finns det långt mycket mer 

forskning om dem än vad det finns om personer som köper sex (Farley 2015, s. 

2). 

Hur samhället ser på och beskriver personer som säljer sex får effekter på 

samhällets bemötande av dem. Flera personer som säljer sex beskriver 

erfarenheter av att å ena sidan ha blivit utpekad som ett offer och ”räddad” av 

myndigheter i situationer då de inte alls har efterfrågat detta. Medan de i andra 

situationer – å andra sidan – då de verkligen har behövt hjälp inte har fått det, 

eftersom det har ansetts att de har sig själva att skylla för sin situation (De Cabo 

och Hall 2021, s. 114-116).  

Det kan tyckas självklart, men det kan vara värt att påpeka att personer som säljer 

sex i Sverige har exakt samma rättigheter och skyldigheter som en person som 

inte säljer sex, oavsett varför personen säljer sex.  

7.1.1 Hur många säljer sex? 

I Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning från år 2017 framkommer 

det att det är ovanligt att sälja sex. 1,5 % av kvinnorna i befolkningen 16-84 år 

och 1 % av männen uppgav att de någon gång sålt sex (Folkhälsomyndigheten 

2019, s 14). 

I Allmänna Barnhusets undersökning av ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet 

uppger 1,1 % (37 personer) av 3282 svarande att de har sålt sex. I undersökningen 

fanns ingen signifikant skillnad mellan könen (Svedin et al. 2021, s. 51-52).6 

                                                      
6 Trots dessa tillsynes tydliga siffor är det viktigt att ha klart för sig att det är mycket svårt att 
uppskatta hur många som säljer sex, oavsett om det är en uppskattning av förekomsten på 
nationell eller lokal nivå. Folkhälsomyndigheten påpekar till exempel att studien hade få 
respondenter och att bortfallet på enkäten var skevt. Färre personer med lägre utbildning och 
utländsk härkomst svarade. Svaren är viktade för att kompensera för skevheten, men resultaten 
bör ändå tolkas med försiktighet (Folkhälsomyndigheten 2019, s. 9, 18). Enkäten nådde inte 
heller personer som befinner sig i svår social utsatthet, exempelvis personer utan 
folkbokföringsadress eller de som är utsatta för människohandel (Folkhälsomyndigheten 2019, 
s. 18). Även Allmänna Barnhusets undersökning är något skev (Svedin et al. 2021). Av de 7752 
elever som valdes ut att delta i studien, svarade 42,3 % på enkäten (3282 elever). Elever som 
gick på yrkes- och introduktionsprogram svarade i lägre grad än andra elever (Svedin et al. 2021, 
s. 12). Det framgår inte av metodbeskrivningen huruvida svaren i denna undersökning har 
viktats eller inte. De ska oavsett tolkas med försiktighet. Ytterligare en skevhet är att enkäten 
inte heller nådde barn i gymnasieåldern som inte går i gymnasiet eller som inte pratar svenska 
(Svedin et al. 2021, s. 59). 
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Som tidigare nämnt finns det flertalet eskortannonser som är riktade mot Borås, 

vilket i sig visar på att det finns personer i och kring Borås som erbjuder sexuella 

tjänster mot ersättning (se mer under avsnitt 4 i denna rapport).  

De verksamheter inom socialtjänsten i Borås Stad som har intervjuats inför den 

här lägesbilden har alla haft ärenden där personen (i vissa fall barn) sålt sex. Det 

är dock inte möjligt att uppge en siffra på hur många det handlar om, eftersom 

det sällan är att individen säljer sex är den problematik hen söker hjälp för 

(Intervju 6, 3 och 2). En intervjuad förklarar: 

Det är ju så att många söker för andra typer av problematik, fast vad som är hönan 

och ägget är svårt att säga, men det är inte sex mot ersättning som man söker för 

primärt. Det är det inte. Om man kan hitta ett annat problem så är det man söker 

för. Typ att man har magknip. (Intervju 2) 

Borås Stads Mika-mottagning har under den korta period (mottagningen startade 

sin verksamhet år 2021) som den har varit öppen haft kontakt med cirka 15 

personer som önskat hjälp (Intervju 2). Även andra verksamheter inom 

socialtjänsten kan utan problem berätta om flera ärenden som de haft där sex 

mot ersättning har varit en faktor (Intervju 3 och 6).  

I en studie från Malmö Universitet om sexuell och reproduktiv hälsa hos 

personer som har sex mot ersättning uppgav 62 % av de tillfrågade att de inte har 

varit i kontakt med någon verksamhet som erbjuder stöd till personer som säljer 

sex (Holmström et al. 2020, s. 43). Det resultatet ger en indikation på att det är 

vanskligt att försöka uppskatta hur många som erbjuder sex mot ersättning 

genom att undersöka i vilken utsträckning kommunens verksamheter kommer i 

kontakt med personerna. Förmodligen är det fler som säljer sex i Borås än vad 

verksamheterna i kommunen eller andra myndigheter vet om. 

7.1.2 Sociodemografiska faktorer bland personer som säljer sex 

Kvinnor är överrepresenterade vad det gäller erfarenheter av att ha sex mot 

ersättning, men det är inte bara kvinnor som har det. I Folkhälsomyndighetens 

befolkningsundersökning framgår att 1,5% av kvinnor i befolkningen (16 år och 

uppåt) säljer sex och att 1 % av män i befolkningen gör det 

(Folkhälsomyndigheten 2019, s. 14). 

I den tidigare nämnda studien från Malmö Universitet uppger 59 % av 111 

svarande att de identifierar sig som kvinnor, och 23 % uppger att de identifierar 

sig som män (Holmström et al. 2020, s. 22). 17 % av respondenterna uppger att 

de identifierar sig som transpersoner (att de har transerfarenhet) eller att de har 

annan könsidentitet än de alternativ som anges i enkäten (Holmström et al. 2020, 

s. 22).  

I intervjuerna berättar verksamheterna att det är både män och kvinnor (vuxna 

och barn) som har sex mot ersättning i Borås. En personal har även erfarenheter 

av att träffa personer med transerfarenhet och som haft sex mot ersättning 

(Intervju 6, 3 och 2)  

I nationella kartläggningar och forskning har man sett att det tycks vara fler 

personer som har en annan sexuell identitet än heterosexuell som har erfarenhet 
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av att ha sex mot ersättning (Folkhälsomyndigheten 2019, De Cabo och Hall 

2021).7 En verksamhet i Borås Stad berättar de historiskt sett har haft erfarenhet 

av att personer som berättat att de haft en annan sexuell identitet än heterosexuell 

och som har sökt hjälp för att komma sluta sälja sex. I nutid har man dock ingen 

kunskap om vilken sexuell identitet klienterna har (Intervju 6). 

Det är svårt att uppskatta en medelålder hos de personer som har sex mot 

ersättning. I nationella kartläggningar och forskning finns samtliga 

ålderskategorier representerade, dock finns en överrepresentation av personer i 

åldersspannet 16 – 29 år (Holmström et al. 2020; De Cabo och Hall 2021). De 

intervjuade verksamheterna i Borås Stad träffar, naturligtvis, personer inom det 

åldersspann som deras verksamheter har ansvar för, det vill säga 0 – 17 år, 18 – 

25 år och 18 år och uppåt (Intervju 6, 3 och 2). Mika-mottagningen uppger dock 

att deras klienter oftast befinner sig i åldersspannet 18 – 30 år, men att de också 

har träffat personer som är äldre (Intervju 2).  

Det är inte ovanligt att ha sex mot ersättning första gången när en är omyndig 

(under 18 år). I studien från Malmö Universitet uppgav 42 % av respondenterna 

att de var under 18 år första gången de sålde sex och 21 % angav att de var under 

15 år första gången de sålde sex (Holmström et al. 2020, s. 39). Personal i 

socialtjänsten tar dock upp att det kan vara svårt att veta när någon börjar ha sex 

mot ersättning, eftersom gränserna mellan vad som är sex mot ersättning, annan 

sexuell utsatthet eller annan sexuell praktik är något vaga. Individen kanske får 

ersättning för sex i lagens mening, men uppfattar inte själv händelsen som att hen 

har sålt sex (Intervju 6). 

Det är inte ovanligt att den som har sex mot ersättning har en anställning eller 

eget företag. I två olika studier framkom att cirka 33 % av respondenterna (i ena 

studien 110 stycken och i den andra 169 stycken) försörjde sig på så vis 

(Holmström et al. 2020, s. 25, De Cabo och Hall 2021, s. 68). En mindre andel 

av respondenterna i de både studierna försörjde sig med hjälp av bidrag (cirka 17 

%), sjukersättning var då det vanligaste bidraget. Även studiemedel framkom i 

undersökningarna som en försörjningsform som respondenterna hade. (De Cabo 

och Hall 2021, Holmström et al. 2022).  

Det är inte heller ovanligt med hög utbildning bland personer som säljer. Ungefär 

hälften av respondenterna som deltog i studien från Malmö Universitet uppgav 

att de har en utbildning som sträcker sig upp på högskolenivå (utbildning längre 

än 12 år), endast ett fåtal har grundskola som högsta utbildning (15 av 111) 

(Holmström et al. 2020, s.22). 

Det är alltså inte nödvändigtvis så att sex mot ersättning är den enda, eller ens 

den primära, inkomstkällan som personen har. Bara 29 (17 %) av 169 

respondenter i omfattningskartläggningen uppgav att sexförsäljning är deras 

huvudsakliga inkomstkälla (De Cabo och Hall 2021, s. 67-68). I studien från 

Malmö Universitet uppger 30 (27 %) av 110 respondenter att sexförsäljning är 

                                                      
7 Det är värt att notera att en persons sexuella identitet inte hänger samman med vem personen 
säljer sex till. En person som är heterosexuell kan sälja homosexuellt sex och tvärtom. 
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deras huvudsakliga inkomstkälla (Holmström et al. 2020, s. 25). Det går inte att 

utifrån intervjuerna med verksamheterna i Borås Stad att dra några slutsatser om 

vilken försörjning personerna som har sex mot ersättning generellt har i Borås 

kommun. 

Det framkommer i en av intervjuerna och i forskning att det finns samband 

mellan olika funktionsnedsättningar och erfarenheter av sex mot ersättning 

(Holmström et al. 2020, s. 29-20; De Cabo och Hall 2021, s. 53; Intervju 3). 

Framförallt handlar det då om psykiska/intellektuella funktionsnedsättningar. 

Att sälja sex kan vara ett sätt att överleva om en har svårt att anpassa sig till ett 

ordinarie förvärvsarbete som oavsett hur avancerat det är kräver vissa färdigheter 

av individen, som exempelvis förmågan att passa tider och interagera med 

människor under längre perioder (De Cabo och Hall 2021, s. 53). Socialtjänsten 

tar också upp att en funktionsnedsättning kan göra att en är impulsiv och inte 

funderar över konsekvenser av sitt handlande, eller att man ”vill vara som alla 

andra” vilket kan göra att en är extra sårbar för påtryckningar och manipulation 

(Intervju 3). 

Vad det gäller nationalitet uppgav det stora flertalet – både i 

omfattningskartläggningen och i studien från Malmö Universitet – att de var 

svenska eller födda i Sverige (De Cabo och Hall 2021, s. 67; Holmström et al. 

2020, s. 22). I en översikt av forskning om ungdomar som säljer sex i Sverige 

framkommer det att många ungdomar som säljer sex har föräldrar som har 

migrerat till Sverige (Holmström och Grönvall 2019, s. 177). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta börjar sälja sex innan de 

blivit myndiga. Det går också att se ett samband mellan funktionsnedsättningar 

och att ha sex mot ersättning. I övrigt är det svårt att utifrån sociodemografiska 

faktorer dra några slutsatser om vem som säljer sex.  

7.1.3 Anledningar och drivkrafter till att sälja sex 

Att sälja sex kan vara både frivilligt och ofrivilligt. Graden av frivillighet kan 

variera från person till person. En del personer säljer sex frivilligt för att en tycker 

att det är ett bra sätt att tjäna pengar på eller för att det är roligt (Holmström & 

Grönvall 2019, s. 175). Andra som ett sätt att överleva strukturell och/eller 

psykologisk utsatthet och sårbarhet (Holmström & Grönvall 2019, s. 170-175). 

Frivilligheten kan variera i tid. En person kan sälja sex frivilligt under en eller 

flera perioder i sitt liv, medan hen under andra perioder kanske säljer sex ytterst 

ofrivilligt (De Cabo & Hall 2021, s. 54). 

Anledningarna till att sälja sex är många, varierade och ofta finns det inga enkla 

och entydiga svar. Den forskning som finns om hur det kommer sig att 

människor säljer sex är ofta inriktade på individuella faktorer. Strukturella 

faktorer har inte studerats i lika hög grad (Holmström & Grönvall 2019, s. 182-

183). En risk med att bara se till individuella faktorer är att strategier och 

interventioner då endast fokuserar på individens ansvar och på att individen ska 

förändras, snarare än på att förändra de omständigheter som tvingar individen 

till ett visst beteende (Holmström & Grönvall 2019, s. 182).  
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Många som säljer sex uppger att de gör det för att tjäna pengar. I vissa fall för att 

en är direkt beroende av den inkomst som säljandet ger för att kunna försörja sig 

själv och sin familj, i andra fall för att kunna dryga ut kassan (Holmström et al. 

2020, s. 39-40, De Cabo & Hall 2021, s. 54, Svedin et al. 2021, s. 53; Intervju 2 

och 3). I undersökningen av ungdomar på gymnasiet uppgav 47 % av de som 

hade erfarenhet av att ha sex mot ersättning att de hade det eftersom de behövde 

pengar (Svedin et al. 2021, s. 56). En respondent i studien från Malmö Universitet 

berättar att hen hade ett vanligt jobb innan, men att det ger bättre betalt att sälja 

sex och därför gör hen det. En annan respondent i samma studie skriver i ett 

fritextsvar att: ”Sker inte ofta men ibland krävs det för att ekonomin ska gå ihop” 

(Holmström et al. 2020, s. 40). 

Mika-mottagningen i Borås uppger att det är ovanligt att de personer de träffar 

får ”rena pengar” i ersättning, utan att det kan röra sig om andra saker, 

exempelvis droger eller dyrbara gåvor (Intervju 2). När det gäller barn, påpekar 

en verksamhet, att barnen ibland inte förstår att de kan ta ordentligt betalt och 

det är svårt att uppfatta det hela som ett sätt att försörja sig även om de får pengar. 

Ur ett vuxenperspektiv framstår ersättningen som obetydlig: 

[…] Då var det 50 kronor och ett paket cigaretter hon fick. Så de 

förstår inte att de kan få mer i ersättning, utan det är ju verkligen 

såhär att köparna utnyttjar dem. Liksom, du får 50 spänn eller 20 

spänn, eller paket cigaretter för det, eller en flaska sprit. (Intervju 3) 

Just det att ersättningen inte nödvändigtvis utgörs av pengar återkommer både i 

forskning och i intervjuerna. I studien från Malmö universitet uppger 6 % att de 

är i behov av pengar till droger och att det är det som gör att de säljer sex. Av de 

ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet som uppgett att de sålt sex uppgav 19 % att 

de gjort det för att de behövde droger (Svedin et al. 2021, s.56). Även polisen i 

Borås uppger att missbruk utgör en anledning för människor att sälja sex 

(Intervju 7). Tio procent av respondenterna i studien från Malmö Universitet 

berättar att en anledning till att de sålde sex första gången var att de behövde 

boende och fick det genom att sälja sex (Holmström et al. 2020, s. 39). 

Mikamottagningen i Borås berättar under intervjun att boende är den vanligaste 

ersättningen som deras klienter uppger att de får för sex (Intervju 2). 

Att ha sex mot ersättning kan förstås som ett tvång och ett instrument för att 

överleva. Det är helt enkelt svårt att klara sig om en inte har någonstans att bo, 

inte får ekonomin att gå ihop eller har behov av att finansiera ett missbruk. 

Överlevnadsperspektivet tas upp i flera intervjuer (Intervju 1, 2, 3, 6 och 7). 

Utsattheten som dessa personer har är komplex, och det är sällan som det är att 

personen har sex mot ersättning som är den överordnade problematiken, även 

om den i vissa fall skapar eller spär på annan problematik, som exempelvis 

missbruk och våldsutsatthet (Intervju 2 och 6). 

I intervjuerna tar informanterna också upp att omsorgsbrist under barndomen 

och social utsatthet är en gemensam faktor hos deras klienter med erfarenhet av 

att ha sex mot ersättning, men som en intervjuad uttrycker det: ”det har ju att 

göra med att socialtjänsten överlag möter personer i social utsatthet.” (Intervju 
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6) I forskning har man dock kunnat se att barn som lider av omsorgsbrist är 

överrepresenterade bland de barn som uppger att de har sex mot ersättning. Det 

är vanligare att barn med erfarenhet av att sälja sex lever ensamma, i fosterhem 

eller på institution eller med endast en förälder. Det var också vanligare att 

familjen levde under ekonomiska svårigheter (Holmström & Grönvall 2019, s. 

177). 

Att utsättas för sexuellt våld och övergrepp, framförallt som barn, ökar 

sannolikheten att börja sälja sex, eftersom individen som en effekt av sina 

upplevelser kan få svårigheter att värna sin kroppsliga och sexuella integritet (Hall 

2021, s. 130). I den nationella omfattningskartläggningen berättar flera personer 

med erfarenhet av att sälja sex i intervjuer att de som barn kontaktats av män i 

sexuella syften, vilket föranlett att de börjat sälja sex (De Cabo och Hall 2021, s. 

73; se även Jonsson et al. 2015; Hall 2021). I undersökningen av barn i årskurs 

tre på gymnasiet framkom att de elever som sålt sex varit utsatta för sexuella 

övergrepp i högre grad än andra elever. Flickor som säljer sex hade i högre grad 

än pojkar som säljer sex varit utsatta för övergrepp (Svedin et al. 2021, s.57). 

Kopplingen mellan att ha varit utsatt för övergrepp och ha sex mot ersättning 

bekräftas också i intervjuerna. Dock påpekar en verksamhet att det inte endast är 

unga tjejer som utsätts för övergrepp av män, utan att det även förekommer att 

unga killar har relationer till äldre kvinnor där de utsätts för övergrepp. Dessa 

killar beskriver dock inte händelserna i termer av övergrepp. Personalen menar 

att det kan vara en effekt av olika normer och föreställningar rörande 

maskulinitet, vilka gör det svårt för unga män att se sin egen sårbarhet och att 

även de kan vara brottsoffer (Intervju 6).  

Vissa individer har känslomässiga skäl att sälja sex utöver strukturell utsatthet 

och/eller omsorgsbrist. Ibland är de känslomässiga skälen den enda anledningen. 

I undersökningen av ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet uppgav 42 % av de som 

sålde sex att de gjorde det för att de tyckte att det var roligt/spännande. 25 % 

uppgav att deras anledning att sälja sex var att de gillar sex. Här kunde forskarna 

dock se en tydlig skillnad mellan killar och tjejer, där 60 % av killarna uppgav att 

det var för att de gillade sex som de sålde, jämfört med 25 % av tjejerna (Svedin 

et al. 2021, s. 56). 

Behagliga känslor är dock inte den enda känslomässiga drivkraften som individer 

kan ha. Sex som självskadebeteende har på senare år börjat både studeras och 

diskuteras som en del i fenomenet sex mot ersättning. I en studie från år 2017 

uppger 125 (2,2 %) av 5750 respondenter (i genomsnitt 18 år gamla) att de skadat 

sig med sex, 11,3% av dessa ungdomar hade också sålt sex (Fredlund et al. 2017, 

s. 5). Det råder emellertid delade meningar om sex som självskadebeteende 

förekommer i högre grad nu än tidigare och om det självklart ska kopplas ihop 

med sex mot ersättning (De Cabo och Hall 2021, s. 21). Det bör också noteras 

att sex som självskadebeteende är ett koncept som ännu endast används i Sverige 

och att det saknas en vetenskaplig definition av konceptet (Fredlund et al. 2017; 

Johnsdotter & Wall 2022). Det gör att det är svårt att veta vad som egentligen 

avses med sex som självskada, om det räcker med att individen har en allmänt 
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nedsatt psykisk hälsa och säljer sex eller om det krävs något mer för att beteendet 

ska räknas som en självskada. En informant i den nationella 

omfattningskartläggningen tar upp möjligheten att det är lättare att säga att en 

har ett självskadebeteende som förklaring till varför en har sex mot ersättning än 

att säga något annat. Exempelvis kan förklaringen att en vill ha pengar riskera att 

ses som en (moraliskt) sämre förklarning än att en gör det för att skada sig själv 

(De Cabo och Hall 2021, s. 21)  

I en studie där unga personer som har sålt sex som en del av ett 

självskadebeteende själva får komma till tals, framkommer att sexförsäljningen 

ofta kombineras med andra självskadebeteenden och ätstörningar (Jonsson et al. 

2014, s. 17). Beteendet – att sälja sex i självskadande syfte – tycks då vara en del 

av komplexa strategier för att undvika, uppleva eller reglera olika känslor som 

uppkommit som reaktioner på tidigare trauman och/eller upplevelser av 

utanförskap och stigmatisering (Jonsson et al. 2015). 

Det är viktigt att poängtera att sälja sex ibland förstås som en typ av självhjälp av 

en del som säljer (Jonsson et al. 2015, s. 25; De Cabo et al. 2021, s. 52). Säljandet 

kan lösa en mängd problem för individen, allt från ekonomiska till känslomässiga. 

Hur konstruktiv och hållbar lösningen är går att diskutera och varierar mellan 

individer. De olika upplevelser som olika individer kan ha av att sälja sex 

illustreras förmodligen väl av dessa två fritextsvar som inkom till 

Malmöforskarnas studie: 

”Det är utvecklande. Det är lärorikt. Det är ett varierande yrke.” 

”It always feels like being raped.” (Holmström et al. 2020, s. 41) 

Anledningarna och drivkrafterna att sälja sex är sammanfattningsvis varierande. 

För vissa individer handlar det om att överleva rent ekonomiskt eller få tak över 

huvudet. Ibland handlar det om känslomässiga drivkrafter. Säkerligen 

sammanfaller ibland de känslomässiga drivkrafterna med den strukturella utsatthet 

som en del säljare lever under. Med tanke på hur olika anledningarna och 

drivkrafterna kan se ut för olika individer blir det i mötet med individen viktigt att 

inte dra förhastade slutsatser om vilket behov av hjälp hen har eller inte har. Det 

går inte att veta på förhand. 
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8 Sugardejting 

Sugardejting är en benämning på när en (oftast) äldre person ger en (oftast) yngre 

person ersättning för att dejta. Personen som ger ersättningen kallas i dessa 

sammanhang för ”Sugar daddy” eller ”Sugar mama” och personen som tar emot 

ersättningen kallas för ”Sugar baby”. Kontakterna tas vanligtvis på internet. Den 

första webbplatsen som var specialiserad på sugardejting öppnade år 2006. 

Numera finns flertalet olika sidor och fenomenen tycks förekomma över hela 

världen (Gunnarsson och Strid 2021). Dejterna kan innehålla olika aktiviteter: 

middagar, biobesök, drinkar, utflykter, intimitet och sex. Skillnaden mot 

traditionell dejting är att sugar babyn får olika typer av ersättning för detta. 

Ersättningen kan vara allt från gåvor till pengar, och i vissa arrangemang får sugar 

babyn en vecko- eller månadspeng (Gunnarsson och Strid 2021). I den mediala 

debatten har Sugardejting likställts med prostitution (se exempelvis Hermansson 

2021), och det tycks inte vara ovanligt att sugardejting-förhållanden ofta 

innefattar sex. Det finns dock även exempel på Sugardejting-förhållanden som 

inte innefattar sex (Gunnarsson och Strid 2021).  

I en av de få studier som gjorts på sugardejting i Sverige menar författarna att det 

mest slående resultatet är den mångfald av praktiker och arrangemang som finns 

inom Sugardejting i Sverige (Gunnarsson och Strid 2021, s. 16) Det framgår i 

studien att Sugardejtingrelationer kan vara komplexa och utvecklas till att i mångt 

och mycket likna ”vanliga” relationer, även om de först initierades som 

sugardejting (Gunnarsson och Strid 2021, s. 14-16). Det är därför svårt att fastslå 

att all sugardejting är att jämföra med prostitution. En del sugarbabys har dock 

sugardejting-förhållanden endast i syfte att tjäna pengar, antingen för att 

finansiera en dyrare livsstil eller för att hantera akuta ekonomiska problem 

(Gunnarsson och Strid 2021, s. 13-14). Det framkommer även i studien att en del 

sugar babys och sugar daddys själva benämner sugardejting som en typ av 

prostitution. Att kalla det för sugardejting beskrivs av dem som ett sätt att ge 

prostitutionen ”a nicer package” och därigenom göra den mindre stigmatiserande 

(Gunnarsson och Strid 2021, s. 9).  

Studieförfattarna själva menar att man bör skilja på sugardejting och prostitution, 

eftersom sugardejting innehåller fler praktiker än endast köp och försäljning av 

sexuella tjänster. De understryker dock att sugardejting delar och vinner på redan 

befintliga logiker och tendenser inom sexindustrin, vilket gör den problematisk. 

Sugardejting kan ses som en slags utveckling och expandering av 

kommersialiseringen av (framförallt) kvinnor då det inte endast är kvinnans 

kropp som det betalas för, utan även hennes – som författarna uttrycker det – 

själ (Gunnarsson och Strid 2021, s. 16). Alltså det emotionella arbete som krävs 

av kvinnan för att inte bara vara en bra sexpartner, utan också vara behaglig för 

mannen i övrigt – det vill säga trevlig, snäll och glad bland annat. 

I lagens mening kan Sugardejting vara att likställa med köp av sexuell tjänst. Om 

sugar babyn är under 18 år kan det även vara fråga om andra brott, exempelvis 

köp av sexuell handling av barn eller våldtäkt mot barn (Brottsbalk 6 kap. 11§; 

9§; 4§). Sugardejting kan alltså vara både lagligt och olagligt beroende på vad 
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parterna har avtalat i sitt sugardejtingarrangemang och vilken ålder parterna har. 

I Brottsförebyggande rådets granskning av tillämpningen av lagen utnyttjande av 

barn genom köp av sexuell handling (Brottsbalk 6 kap. 9 §) framgår att kontakten 

mellan målsäganden och förövaren i de flesta fall sker via sugardejtingsidor 

(Brottsförebyggande rådet 2022, s. 47 – 48). 

Polismyndigheten skriver i sin lägesrapport för år 2019 att Sugardejting ökar i 

förekomst och att annonsering av sexuella tjänster sker på sugardejtingsidor 

(Polismyndigheten 2020, s. 5). I intervjuerna med verksamheter i Borås Stad 

nämns sugardejtning vid flera tillfällen, men det tycks inte vara en grupp som 

verksamheterna vet om de har varit i kontakt med eller inte. En verksamhet inom 

socialtjänsten resonerar som så att sugardejting inte är aktuellt för deras 

målgrupp, eftersom den har en mer instrumentell syn på sex mot ersättning och 

inte vill ha den relation (det emotionella arbete) som sugardejting innebär 

(Intervju 6). Mika-mottagningen berättar att de inte har träffat någon med 

erfarenhet av sugardejting än, men att de tror att gruppen kan vara relativt stor 

(Intervju 2). Enligt kuratorsnätverket för gymnasieskolan i Borås Stad tycks 

sugardejting bland äldre elever ses som ett acceptabelt sätt att få en inkomst på 

(personlig kommunikation 2022-06-02). 

Det kan alltså konstateras att det finns ett antagande om att sugardejting 

förekommer i Borås, men det saknas konkreta exempel på ärenden som är 

kopplat till fenomenet. Att det saknas exempel på ärenden behöver inte vara 

något märkligt. Den som ägnar sig åt sugardejting behöver inte nödvändigtvis 

hjälp och stöd av kommunen, och fångas därför inte heller upp av i det sociala 

skyddsnät som kommunen ombesörjer. Inför den här lägesbilden har inte heller 

förekomsten av sugardejtingannonser riktade mot Borås undersökts. 

Det är därför mycket svårt att uppskatta hur många som ägnar sig åt sugardejting 

i Borås kommun i dagsläget. Det är dock svårt att tänka sig att fenomenet inte 

skulle förekomma i Borås. Men på vilket sätt i, i vilken omfattning och om det 

skapar problem för de involverande kan inte fastslås i den här lägesbilden. 
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9 Människohandel för sexuella ändamål 

Människohandel betyder att en person exploateras för sexuella ändamål, 

avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet på ett sätt 

som innebär ett nödläge för personen. Människohandel är ett brott enligt 

Brottsbalk kap. 4 1 a §.  

Det behöver inte finnas en köpare involverad i människohandel för att det ska 

vara ett brott. Det räcker med att någon har en plan om att exploatera en annan 

person, och att denna har påverkats att delta genom olaga tvång, vilseledande, 

utnyttjande av hens utsatta situation eller genom annat otillbörligt sätt. Att 

rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot någon som på något av 

dessa sätt påverkats att delta utgör människohandel.  

Är personen som exploateras ett barn (under 18 år) behöver ingen otillbörlig 

påverkan ha skett för att det ska vara ett brott. 

Straffet för människohandel är lägst två och högst tio års fängelse. 

9.1.1 Skillnaden mellan människohandel, människosmuggling, 
människoexploatering och koppleri 

I vardagligt tal sammanblandas ofta människohandel med andra brott, framförallt 

med människosmuggling, människoexploatering och koppleri. För gemene man 

kanske skillnaderna mellan brotten uppfattas som obetydliga, men det kan vara 

bara att veta att alla tillfällen då en människa utnyttjas av andra människor för 

ekonomisk vinning inte utgör människohandel i lagens mening. 

o Människosmuggling är ett brott enligt Utlänningslagen 20 kap. 8 §.  

Med människosmuggling menas att någon med flit hjälper en utlänning 

utan tillstånd att komma in i, bland andra länder, Sverige. Brottet anses 

som grovt om smugglingen har skett mot ersättning, skett som en del i 

en verksamhet eller skett på ett sådant sätt att personen som smugglas 

utsätts för livsfara. Straffet för människosmuggling ligger mellan böter 

och fängelse i sex år. 

o Människoexploatering är ett brott enligt Brottsbalk 4 kap. 1 b §. 

Med människoexploatering innebär att någons svåra situation, 

skyddslöshet eller beroendeställning utnyttjas, genom tvång eller 

vilseledande, för arbete eller tiggeri under uppenbart orimliga villkor. Är 

offret ett barn behöver inget tvång eller vilseledande ha förekommit för 

att det ska vara fråga om exploatering. För grovt brott kan en dömas till 

tio års fängelse. 

o Koppleri är ett brott enligt Brottsbalk 6 kap. 12 §. 

Med koppleri menas att någon främjar eller otillbörligt utnyttjar att en 

annan person säljer sex. Brottet bedöms som grovt om det har varit en 

del i en större verksamhet, medfört betydande vinning eller inneburit ett 

hänsynslöst utnyttjande av personen som säljer sex. Grovt brott kan ge 

upp till tio års fängelse. 
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En kan också dömas för koppleri om en har nyttjanderätt till en lägenhet 

som används för försäljning av sexuella tjänster och en inte gör något åt 

det. 

Det är alltså i brotten människohandel och koppleri som försäljning av sex ingår 

som rekvisit. Dock förekommer det att personer som blivit smugglade till Sverige 

står i skuld till sina smugglare och säljer sex för att betala av skulden (Jansson 

Borg 2016, s. 19). Likaså förekommer det att människor som exploateras för 

arbete och tiggeri, också säljer sex (Polismyndigheten 2021, s. 8).  

I praktiken är alltså gränserna mellan de olika brotten oskarpa och flyter in i 

varandra. Det tycks inte vara ovanligt att personer som åtalats för 

människohandel i slutänden döms för koppleri, eftersom det kan vara svårare att 

bevisa människohandel än att bevisa koppleri (Jansson Borg 2016, 

Polismyndigheten 2021, s. 16).International Labour Office (ILO) påpekar i 

rapporten ”Profits and poverty: the economics of forced labour” att även om alla 

former av tvång och slaveriliknande förhållanden är oacceptabla och ska 

motarbetas, så är inte alla former av farligt eller underbetalt arbete påtvingat (ILO 

2014, s. 3). 

För Borås Stads del spelar de juridiska gränsdragningarna mindre roll, eftersom 

det inte är den som i slutändan bestämmer hur ett brott ska rubriceras. Staden 

ska agera oavsett vilket brott som upptäcks av den. Borås Stad ska även främja 

de mänskliga rättigheterna, och bör därför vara vaksam på att ingen av dess 

invånare lever under sådana förhållanden att hen känner sig tvingad att acceptera 

orimliga eller olagliga arbetsförhållanden. 

9.1.2 Omfattning av människohandel för sexuella ändamål 

Det är mycket svårt att uppskatta i hur stor omfattning människohandel sker, 

eftersom människohandel är en olaglig, till stora delar osynlig och internationell 

verksamhet. Offren för människohandel för sexuella ändamål flyttas ofta runt, 

mellan städer och länder och det är inte alltid brottet människohandel begås i 

Sverige, även om offret kan finnas här (ILO 2014, s. 8; Polismyndigheten 2021). 

Under år 2020 anmäldes 110 fall av människohandel för sexuella ändamål i 

Sverige. 15 av de fallen rörde barn – alltså individer under 18 år – och 95 fall 

rörde vuxna personer.8 I polisregion väst, vilken Borås tillhör, anmäldes 16 brott 

rörande människohandel för sexuella ändamål under år 2020, i 2 av dessa var 

offren under 18 år (Polismyndigheten 2021, s. 120). Polisen i Borås berättar i 

intervjun att det inte är ofta man har ett människohandelsärende och att man inte 

har resurser för att arbeta mot den brottskategorin (Intervju 7). Arbetet mot 

människohandel i väst sker – från polismyndighetens sida – från Göteborg.  

År 2021 anmäldes 66 fall av människohandel för sexuella ändamål i hela landet 

enligt Brottsförebyggande rådets statistik. 7 av dem rörde barn och 59 rörde 

vuxna. Att det är så pass många färre fall av människohandel som anmäldes under 

                                                      
8 All statistik är från Brottsförebyggande rådets öppna databas om inte annat anges.  
Hämtad 2022-09-23. 
https://statistik.bra.se/solwebb/action/index  

https://statistik.bra.se/solwebb/action/index
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år 2021 kan bero på de inreseförbud som har beslutats och upphävts i olika 

omgångar under covid-19 pandemin (Justitiedepartementet 2022). 

Inreseförbuden gjorde det svårare att transportera människor till och från Sverige 

(Polismyndigheten 2021, s. 6). 

För att få formell status som offer för människohandel måste individen vara 

målsägande i en förundersökning (De Cabo och Hall 2021, s. 21). Under år 2020 

hade polisregion Väst 7 stycken förundersökningar rörande människohandel för 

sexuella ändamål (Polismyndigheten 2021, s. 120). Eftersom så få 

förundersökningar påbörjas används ibland kategoriseringen 

förmodat/misstänkt/potentiellt offer för människohandel för individer som tros 

vara offer för människohandel, men där det av olika anledningar inte går att 

bevisa att hen är det. 

Enligt Jämställdhetsmyndigheten – som är den myndighet som har uppdraget att 

samordna arbetet mot människohandel – var 436 vuxna och 54 barn misstänkta 

offer för människohandel (inte bara för sexuella ändamål) under år 2021 

(Jämställdhetsmyndigheten 2022b). Av de vuxna identifierades 289 personer som 

kvinnor och drygt 80 % av dessa ska ha utnyttjats för sexuella ändamål 

(Jämställdhetsmyndigheten 2022b). Hur många av dessa som befunnit sig i Borås 

med omnejd framgår inte. Personal i Borås socialtjänst berättar att de har 

erfarenheter av att hjälpa personer som är utsatta för människohandel eller 

misstänks vara det, men att det är mycket ovanligt att de får in ett sådant ärende 

(Intervju 2). 

9.1.3 Förövare, offer och omständigheter 

Att handla med människor för sexuella ändamål kan vara, ekonomiskt sett, 

väldigt gynnsamt. ILO gjorde en uppskattning år 2012 av hur lukrativ 

människohandel för sexuella ändamål var internationellt sett. Man kom fram till 

att globalt kunde vinsterna uppgå till 99 miljarder US$ (ILO 2014, s. 15). Då 

räknas vinsterna på hela handelskedjan, och inte endast på vinsterna av det 

slutliga utnyttjandet av personen. Vinsterna sprids på en stor mängd inblandande: 

rekryterare, smugglare, korrumperade tjänstepersoner, fastighetsägare, 

annonsföretag och kopplare, för att nämna några (ILO 2014, s. 26). Upp emot 

30 % av vinsterna genereras i mellanleden, i form av exempelvis löner (ILO 2014, 

s. 15). 

Även om människohandel för sexuella ändamål sammantaget, i ett globalt 

perspektiv, genererar stora vinster, är det viktigt att förstå att det inte per 

automatik innebär att alla inblandade förövare är rika. Tvärtom kan det vara så 

att förvaren har det endast marginellt bättre ställt än offret (Jansson Borg 2016, 

s. 59).  

Enligt polismyndighetens lägesrapport för år 2020 misstänks de flesta förövare 

tillhöra kriminella nätverk som ofta är baserade utanför Sverige. Nätverk med 

rötter i Nigeria och Rumänien tycks ha handlat en del med människor i Sverige 

de senaste åren (Polismyndigheten 2021, s. 29-30). Polismyndigheten beskriver 

att de flesta förövare är män, men även kvinnor kan vara involverade i 
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handelskedjan. Förövarna har vanligtvis en god kunskap om det svenska 

samhället, talar svenska och engelska och är ibland bosatta i Sverige 

(Polismyndigheten 2021, s. 16-17, 29). 

Relationerna inom människohandeln är inte sällan komplexa, och det är fullt 

möjligt att vara förövare och offer samtidigt. Som exempel kan nämnas att 

kvinnor som själva har varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål i 

något skede kan bli ansvariga för att rekrytera nya offer till verksamheten, och 

också gör det (Polismyndigheten 2021, s. 30). Dominika Borg Jansson, doktor i 

juridik, varnar för att stereotypisera offer för människohandel och bedöma dem 

utifrån hur ”oskyldiga” de tycks vara. Ett offer för människohandel behöver inte 

nödvändigtvis vara alltigenom passiv och underdånig gentemot sina förövare, 

utan kan uppvisa ett aktörskap i situationen och ändå vara ett offer (Jansson Borg 

2016, s. 46). Flera av de kvinnor som påträffades av polisen under år 2020 var 

medvetna om att de skulle sälja sex, men blev vilseledda när det gällde de 

ekonomiska villkoren, levnadsvillkoren och vilka sexuella tjänster de förväntades 

sälja (Polismyndigheten 2021, s. 28). En av regionkoordinatorerna beskriver att 

det finns som en skala av vilseledande och tvång: 

Man skulle kunna säga att det finns en skala. Det finns ju väldigt många som är 

medvetna om att de ska komma hit och sälja sex, men det är inte alltid de har fått 

reda på under vilka omständigheter eller i vilken omfattning. Hur fria eller ofria 

de kommer att vara i sitt säljande. Det finns också andra personer som vi har 

träffat som har kommit via en agentur till exempel. Agenturen säger att de ska 

sälja sex, men man målar ju upp en förskönad bild av det. Och sen finns det ju de 

som blir lurade att komma hit. Förövaren säger att du ska få jobba på en 

restaurang eller du ska få städa, och sen när de kommer hit så är det helt andra 

saker. (Intervju 1) 

Vilseledande är, som beskrevs ovan, ett av rekvisiten för människohandel. Det 

innebär alltså att även om kvinnorna samtyckt till att sälja sex blev de utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål, eftersom de blev vilseledda kring de 

faktiska omständigheterna av säljandet. 

Det finns vissa faktorer som kan göra människor mer eller mindre sårbara att 

utsättas för människohandel. Att vara fattig eller drabbas av ekonomiska kriser 

är två faktorer som gör människor kan hamna i människohandel (ILO 2014, s. 

45). Att ha ingen eller lite utbildning är en annan faktor som ökar risken. 

Förmågan att kunna läsa och kunna göra kritiska bedömningar av information 

gör individer mer resistenta mot manipulation, vilket minskar risken att bli 

vilseledd och utnyttjad (ILO 2014, s. 46). Systematisk diskriminering av 

minoriteter och korruption är också faktorer som kan driva människor i famnen 

på människohandlare (Jansson Borg 2016, s. 24). Vilket kön en föds med spelar 

också roll för hur stor risken är att hamna i människohandel. Kvinnor löper större 

risk än män att hamna i människohandel för sexuella ändamål, enligt ILO. Fyra 

av fem personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål är flicka 

eller kvinna (ILO 2022, s. 45). 

Att vara på flykt är ytterligare en riskfaktor (ILO 2014, s. 46). I maj 2022 

publicerade Jämställdhetsmyndigheten en lägesanalys: ”Ökad utsatthet för 
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ukrainska kvinnor på flykt” (Jämställdhetsmyndigheten 2022a). I den framgår att 

det förekommer fler eskortannonser om ukrainska kvinnor än tidigare och att det 

framhålls i annonserna att kvinnorna är på flykt. Regionkoordinatorerna för 

område Väst menar att det finns en tydlig efterfrågan på ukrainska kvinnor och 

att en del köpare tror att de hjälper dem genom att köpa sex av dem, eftersom de 

då får en inkomst (Intervju 1). Jämställdhetsmyndigheten menar dock att det 

förebyggande arbete som de och andra myndigheter tillsammans har utfört har 

haft effekt, eftersom rekryteringsförsöken vid exempelvis gränsövergångar och 

vid Migrationsverkets lokaler har minskat i omfattning 

(Jämställdhetsmyndigheten 2022a).  

Polismyndigheten rapporterar att utav de kvinnor som var utsatta för 

människohandel för sexuella ändamål och som den träffade på under år 2020 

kom de flesta från Rumänien och Nigeria. Andra nationaliteter som var 

representerade i gruppen var Ungern, Polen, Thailand, Ryssland, Ukraina och 

Colombia. Kvinnorna var mellan 20 och 40 år (Polismyndigheten 2021, s. 28). 

Jämställdhetsmyndigheten menar att det främst är kvinnor som Rumänien, 

Thailand och Nigeria som utnyttjas för sexuella ändamål 

(Jämställdhetsmyndigheten 2022b). Regionkoordinatorerna menar att kvinnor 

från Västafrika är de som utsätts för den mest brutala exploateringen. Ofta är de 

hotade, rädda, skuldsatta och ”blir behandlade som boskap” (Intervju 1). Även 

transpersoner från Sydamerika nämns av regionkoordinatorerna som mycket 

utsatta (Intervju 1). 

Kvinnorna som polisen haft kontakt med kom från en fattig eller missgynnad 

bakgrund, enligt myndigheten. Deras rättigheter ska ha varit begränsade genom 

diskriminering i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden i hemländerna. 

(Polismyndigheten 2021, s. 28). Några av kvinnorna ska enligt uppgift haft barn 

med sig till Sverige och några ska ha haft sina barn kvar i hemlandet. Kunskapen 

om hur det svenska samhället fungerade ska ha varit låg, och ingen av kvinnorna 

förstod svenska, några pratade engelska (Polismyndigheten 2021, s. 28). 

Barn löper särskilt stor risk att falla offer för människohandel om de följer med 

vuxna som utsätts för människohandel (Polismyndigheten 2021, s. 57; 

Länsstyrelsen Stockholm 2018, s. 28). Andra grupper av barn som löper särskilt 

stor risk är barn som lever hela eller stora delar av sitt liv på gatan (i så kallade 

”gatusituationer”), som är ensamkommande, som lever i utsatthet och fattigdom 

i sina hemländer, som är gifta eller som exploateras även på andra sätt än sexuellt; 

exempelvis för hushållsarbete eller tiggeri (Polismyndigheten 2021, s. 57; 

Länsstyrelsen Stockholm 2018, s. 12-39). 54 barn identifierades av landets 

regionkoordinatorer som misstänkta offer för människohandel under 2021, tre 

av dessa utnyttjades för sexuella ändamål – 2 flickor och en pojke 

(Jämställdhetsmyndigheten 2022b). Enligt ILO uppskattas 1,69 miljoner barn 

utnyttjas i människohandel för sexuella ändamål år 2022 i världen, det är över 

hälften av alla barn som är offer för människohandel globalt sett (ILO 2022, s. 

46). 
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I Borås Stad arbetar, förutom Mikamottagningen som erbjuder stöd och hjälp till 

personer som är utsatta för människohandel för sexuella ändamål, 

Miljöförvaltningen för att upptäcka tecken på olika former av människohandel 

vid sina tillsyner (Personlig kommunikation 20 september 2022). Om något 

misstänkt upptäcks kan inspektörerna tillkalla eller tipsa polisen. 

Sammanfattningsvis går det inte att säga i vilken omfattning offer för 

människohandel befinner sig i Borås eller i vilken omfattning människor utsätts 

för detta i kommunen. Det beror dels på att det inte finns mycket information 

om fenomenet i lokal kontext, dels på att offer och förövare sällan stannar en 

längre period i samma stad. Det finns dock ingen anledning att anta att det inte 

skulle vara så att offer och förövare vid någon tidpunkt finns i kommunen. Med 

tanke på Borås geografiska placering vid en stor riksväg, att det existerar en 

marknad för köp av sexuella tjänster i staden och att flera av de grupper som 

vanligtvis utsätts finns representerade i kommunen vore det osannolikt att det 

inte vore så. 
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10 Hinder att arbeta mot sexhandeln 

Att arbeta mot sexhandeln är inte alltid enkelt, eftersom ämnet väcker starka 

känslor hos många människor. I följande avsnitt redogörs för några framträdande 

hinder i arbetet som identifierats av informanterna. 

 Den stereotypa bilden av sexhandeln 

Flera av de intervjuade tar upp den stereotypa bilden av sexhandeln som ett av 

de största hindren att arbeta mot sexhandeln. Sexhandeln är inte alltid så 

dramatisk som den framställs. Som en intervjuad uttrycker det: ”Det behöver inte 

vara så att du har blir utsatt för en våldtäkt eller strypt eller utkörd i skogen och 

piskad eller nåt under sexakten.” (Intervju 2). Sexhandeln kan vara alldaglig och 

långt ifrån extraordinär, men ändå få negativa effekter på individens mående och 

livsvillkor. 

Skildringar av lidande och de moraliska aspekterna av sexhandeln har blivit allt 

mer framträdande i medier under senare år (Vuolajärvi 2021, s. 87) Det leder till 

att de flesta människor har en mycket bestämd bild av vad sexhandel är, vilka 

som är inblandade, hur det går till, varför någon köper eller säljer sex och vad 

som bör göras för att lösa problemet (Crowhurst 2017). Problemet med 

framställningen av sexhandeln som ett stort lidande är inte att den nödvändigtvis 

är osann, utan att den skapar gränser för förståelsen av vad sexhandel är och kan 

vara (Skilbrei 2017).  

Mikamottagningen i Borås menar att föreställningarna om och de dramatiska 

beskrivningarna av prostitution utgör ”en fara” för målgruppen de vänder sig till, 

eftersom flera inom målgruppen inte kan identifiera sig med den stereotypa 

bilden av prostitution som ofta blir den allrådande, och därför inte söker hjälp. 

(Intervju 2). Mottagningen berättar exempelvis att det förekommer att personer 

som söker sig till dem för att få hjälp tvekar mycket och ibland avbokar sina 

möten, eftersom de jämför sin situation med den brutala sexhandel som 

vanligtvis beskrivs. Utifrån den jämförelsen tycker de inte att de själva är 

tillräckligt utsatta för att kunna be om hjälp (Intervju 2). 

Ytterligare en effekt av en förenklad bild av sexhandeln är att olikheter hos dem 

som säljer sex osynliggörs. I intervjuerna framgår att det framförallt är 

minderåriga och personer som inte identifierar sig som kvinnor som försvinner 

från radarn (Intervju 6 och 3). Enheten Unga Vuxna ger som exempel att det är 

lätt att kategorisera in tjejer och killar i olika problematiker. Exempelvis ligger det 

närmare till hands att tänka att en kille får inkomst genom kriminalitet, medan en 

tjej får inkomst genom att ha sex mot ersättning (Intervju 6). Fokuseringen på 

kvinnor som offer i sexhandeln gör att man riskerar att förbiser andra 

könsidentiteter som också kan vara utsatta. 

Ytterligare en effekt av den inramning som frågan får är att den genererar starka 

känslor och har moraliska övertoner. Göteborgs Stads KAST–mottagning menar 

att tendensen att se sexköpare som onda skapar dåliga förutsättningar att hantera 

problemet, eftersom den problematik som eventuellt ligger till grund för 
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sexköparens beteende inte tas på allvar (Intervju 5). Sexköparen tillåts inte vara 

både förövare och offer (för exempelvis sexuella övergrepp), utan ses gärna bara 

som förövare. När vissa perspektiv inte tas på alvar, eftersom de döms ut som 

”fel” i den allmänna debatten, finns en risk att viktig kunskap går förlorad och de 

förebyggande praktikerna blir reaktiva, förenklade och inte nödvändigtvis 

hjälpsamma för dem som direkt berörs av sexhandeln. 

Naturligtvis ska en inte förringa det fruktansvärda lidande som många som säljer 

sex har utsattas för. Ibland är sexhandeln exakt så dramatisk och grym som en 

del skildringar visar. Men ibland är den också alldaglig, tråkig och har inte särskilt 

högt sensationsvärde – lidandet för den utsatta kan likväl vara stort. 

Sammanfattningsvis är det väsentligt att ta höjd för att sexhandeln är mycket mer 

komplex och mångfacetterad än den bild som förmedlas via media, politiska 

debatter och populärkultur. 

 Stigmatisering och bemötande 

Ett annat hinder att arbeta mot sexhandeln är att ämnet väcker starka känslor hos 

många människor, även hos dem som i sin yrkesutövning kan möta personer som 

köper och/eller säljer sex. 

I intervjuerna tar flera informanter upp att ämnet sex mot ersättning är 

känsloladdat och svårt att prata om för professionella. Enligt Mika-mottagningen 

kan man tänka sig att det dels beror på att en rädsla för hur mottagaren ska reagera 

om frågor om sex mot ersättning ställs, dels för att ämnet tangerar frågor om våld 

och sexuella erfarenheter, något som i allmänhet anses vara mycket privat. Vanan 

av att prata om sådana erfarenheter varierar mycket mellan individer. En 

intervjuad tar upp att det tycks finnas en generationsskillnad, där yngre 

professionella tycks ha lättare för att prata om erfarenheter av sex och våld jämfört 

med äldre kollegor (Intervju 6).  

En socialsekreterare menar att professionella ofta famlar i hur de ska möta 

personer som säljer sex, eftersom det i vissa föreställningar om problemet kan 

framstå som oklart vem som är offret. Om personen som säljer sex inte beskriver 

sin situation som en utsatthet och inte vill definiera sig som ett offer, finns en risk 

att personen som säljer istället ses som en förövare, eftersom hen i det 

resonemanget utnyttjar mäns sexualitet för att tjäna pengar (Intervju 6). Istället för 

att undersöka varför individen har kommit att sälja sex, tolkas försäljningen som 

ett tecken på dålig moral hos individen och inte som att individen befinner sig i 

en utsatt situation. 

Mikamottagningen berättar att det verkade som att många ”drog en lättnadens 

suck” när de öppnade, eftersom man då slapp hantera frågan själv (Intervju 2). En 

annan verksamhet tar upp att det förvisso är mycket bra att det finns 

expertkunskap som kan stötta och i särskilda frågor – som Mikamottagningen 

exempelvis –, men att det för klienten kan vara bättre att ha färre kontakter, 

eftersom varje ny kontakt kräver mer ”arbete” av klienten. Det förutsätter dock 

att verksamheten kan bemöta och ta hand om problematiken på ett bra sätt, vilket 

inte är säkert att man har förmåga till i dagsläget (Intervju 6). I den nationella 
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omfattningskartläggningen framgår att personer som säljer sex i hög grad är 

missnöjda med det bemötande de får från myndigheter och organisationer som 

inte är specialiserade på frågor om sexhandel (de Cabo & Hall 2021, s. 113). 

Förväntningarna på att bli bemött på ett värdigt sätt tycks i allmänhet vara låga 

hos målgrupperna, även om sexköpare tycks vara något nöjdare med bemötandet 

från myndigheter och organisationer än personer som säljer sex (de Cabo & Hall 

2021, s. 104-105) 

Som nämnts flera gånger i den här rapporten är det ett normbrott att sälja och 

köpa sex som är mycket stigmatiserande. Stigmatisering drivs av fördomar och 

okunskap, och detta leder i sin tur till diskriminering (Folkhälsomyndigheten 

2020). En av behandlarna på Göteborgs Stads KAST-mottagning beskriver i 

intervjun ett tillfälle då en klient blev närmast chockad över att behandlaren tog 

honom i hand, eftersom han kände en mycket stor skam över sitt beteende och 

han trodde inte att någon skulle bemöta honom på ett värdigt sätt (Intervju 5). I 

forskning och i olika rapporter från intresseorganisationer understryks vikten av 

ett empatiskt närmande och respekt för individens situation i frågor som rör 

sexhandeln (exempelvis Inte din hora et al. u.d., s. 31ff). Ett gott bemötande är 

alltså stor vikt för att målgrupperna inte ska dra sig bort från samhället. Drar sig 

individerna undan finns det få möjligheter för samhället att hantera problemet. I 

Holmström och Grönvalls litteraturstudie framgår det att respektfullt socialt stöd 

och ekonomiskt stöd är de viktigaste faktorerna när en ung person slutar sälja sex 

(Holmström & Grönvall 2019, s. 174).  

Att säkerställa att personer med erfarenhet av sexhandeln kan få ett värdigt 

bemötande oavsett vilken av kommunens verksamhet de möter är alltså en central 

del i en förebyggande strategi. Det är viktigt att Borås Stad inte bidrar till ökad 

stigmatisering av målgrupperna. 
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11 Diskussion och slutsatser 

Den här lägesbilden hade kunnat vara en mening lång: ”vi vet inte hur stor 

sexhandeln är i Borås, och vi kan inte veta det.” Det som har blivit tydligt under 

arbetet med denna lägesbild är hur lite olika aktörer egentligen vet om fenomenet.  

Det som går att slå fast är att sexhandel absolut förekommer i Borås kommun. I 

arbetet med lägesbilden har det inte framkommit någon information som skulle 

tyda på att de arenor och mötesplatser som används vid sexhandel i Borås skulle 

skilja sig från de som används i övriga landet. Skolor, arbetsplatser, massage- och 

skönhetssalonger, föreningsverksamhet och samfund kan alla utgöra arenor för 

förhandling och platser för möten i sexhandeln. Som en informant uttrycker det: 

”[…] Sexköp sker alltid så fort människor möts. Så fort de möts på något sätt!” 

(Intervju 5). 

Det finns en finns en marknad i form av annonser och profiler på internet som 

riktar sig mot Borås, och den marknaden är levande. Under den tid som olika 

webbplatser för sexköp bevakades både försvann och tillkom annonser. I en 

nationell, mer avancerad, kartläggning kunde man hitta 77 annonser och profiler 

riktade mot Borås. 

Det går inte att på något meningsfullt sätt slå fast vilka personer som utifrån 

sociodemografiska faktorer är aktiva i sexhandeln. Vad det gäller sexköpare är 

den starkaste gemensamma faktorn könsidentiteten. En mycket stor majoritet av 

de som köper sex identifierar sig som män. När det kommer till personer som 

säljer sex tycks det finnas ett samband mellan olika funktionsvariationer och att 

ha sex mot ersättning. Även ålder tycks spela in, då de flesta som säljer sex böjar 

göra det innan de blivit myndiga. Det bör dock understrykas att ingen av de 

ovanstående faktorerna ensamt förklarar varför en person börjar köpa eller sälja 

sex. Personer som utnyttjas i människohandel för sexuella ändamål är ofta fattiga 

som en konsekvens av att de ofta är utsatta för olika typer av diskriminering i 

hemlandet. De flesta som utsätts är kvinnor. 

Drivkrafterna för att köpa eller sälja sex varierar mycket mellan individer. Vad 

det gäller människor som utnyttjas i människohandel för sexuella ändamål 

handlar det vanligtvis om en vilja att överleva exempelvis flykt från krig eller 

ekonomisk utsatthet. Det kan också handla om en dröm om att få ett bättre liv 

någon annanstans. Att sälja sex i ett rikt land kan för vissa tyckas vara ett bättre 

alternativ än att fortsätta leva det liv de levt i hemlandet.  

Drivkrafterna att köpa sex är olika för olika individer. I forskning har man kunnat 

se att de flesta män som köper är relativt obekymrade över sina sexköp. Man ser 

sexköpet mest som att en köper en rekreationstjänst eller som ett nöje. I praktisk 

erfarenhet har man dock kunnat se att många individer som köper sex bär med 

sig något slags trauma som de av, olika anledningar, hanterar genom att köpa sex. 

Detsamma gäller personer som säljer sex. En stor majoritet av de som säljer har 

varit utsatta för olika typer av sexuella övergrepp innan de började sälja, och att 

sälja sex blir då ett sätt för dessa personer att hantera sitt trauma. Andra 

drivkrafter att sälja sex kan exempelvis vara ekonomisk utsatthet, missbruk eller 
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hemlöshet. Det förekommer också att personer säljer sex för att de tycker att det 

är roligt eller spännande. 

Ovanstående slutsatser kan tyckas glasklara, men som läsaren säkert lagt märke 

till genom rapporten finns också mycket som vi inte vet och resultaten i de olika 

studier som den här rapporten bygger på är aldrig entydiga. Inte heller 

informanternas utsagor är entydiga och det har ibland varit svårt att skilja fakta 

från värderingar och åsikter. Att det inte går att med tvärsäkerhet säga i hur stor 

omfattning, vilka eller varför det köps och säljs sex i Borås behöver dock inte 

nödvändigtvis vara ett problem för att kunna bygga upp kommunens förmåga att 

arbeta mot fenomenet. Tvärsäkerhet kan tvärtom vara ett större problem än 

okunskap. Isabel Crowhurst, doktor i sociologi vid Essex universitet, menar att 

erkänna okunskap kan vara ett steg på vägen att utveckla lämpliga metoder och 

praktiker, eftersom okunskap kan tjäna till att göra en mer ödmjuk mot dem som 

interventionerna ska hjälpa. (Crowhurst 2017, s. 49). Ödmjukhet kan förhindra 

etiskt tveksamma interventioner och förhållningssätt, och okunskap är därmed 

inte ett tomrum som nödvändigtvis behöver fyllas till varje pris (Crowhurst 2017, 

s. 49).  

Okunskap kan dock också leda till ökad stigmatisering och stereotypifiering. 

Tendensen att utifrån liten kunskap tvärsäkert fastslå hur ”det är” är tyvärr stark 

inom fältet prostitution och människohandel. Förmodligen för att det handlar 

om moraliska frågor som ofta illustreras med fruktansvärda och mycket starka 

berättelser (Skilbrei 2017). Ett av de största hindren mot att arbeta mot 

sexhandeln i Borås som informanterna identifierar är just stereotypifiering och 

stigmatisering. Det leder till ett dåligt bemötande av målgrupperna, vilket i sin tur 

leder till att målgrupperna drar sig undan hjälp och stöd, vare sig de behöver det 

eller inte. Detta tycks i mångt och mycket vara en effekt av en okunskap som inte 

är ödmjuk inför olika erfarenheter av sexhandeln och som i mångt och mycket 

bygger på moraliserande attityder och på stereotyper hämtade från 

medierapporteringen om fenomenet. En sådan tvärsäkerhet är mycket olycklig, 

eftersom den riskerar att utesluta många erfarenheter av sexhandeln som kanske 

inte är särskilt dramatiska, men likväl svåra för individen. Det är först när 

individen och dess erfarenheter sätts i den kontext som är unik för hen som en 

förståelse för vad just den individen behöver hjälp med kan utvecklas (jämför 

Skilbrei 2017). Att klumpa ihop människor i bestämda kategorier av 

prostituerade, sexköpare eller allmänna offer är inte gynnsamt för ett arbete med 

frågan. 

Ett exempel på när grupper klumpas ihop på ett sätt som förmodligen inte är 

gynnsamt för ett förebyggande arbete är idén om att sexköparen är ”vem som 

helst”. Utifrån kända sociodemografiska faktorer finns det inga specifika 

kännetecken för personer som köper sex – förutom att en majoritet av de som 

köper är män. Dock kan vi både genom praktisk erfarenhet och forskning se att 

den som köper sex ofta har specifika beteendemönster och trauman som antas 

leda till olika känslomässiga problem som individen löser genom att köpa sex. 

Sexistiska attityder är också något som tycks vara något vanligare hos dem som 
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köper sex än hos andra män. På det sättet är inte sexköparen ”vem som helst” 

(jämför De Cabo och Hall 2021, s. 35). 

När det gäller personer som säljer sex ligger fokus ofta på individuella faktorer 

som olika typer av trauma och psykologisk sårbarhet. Detta kan också vara ett 

problem. Överfokusering på individuella faktorer riskerar att skuldbelägga offret 

på ett sätt som inte minskar stigmatiseringen, utan snarare ökar den (jämför 

Holmström & Grönvall 2019, s. 182). Det är inte heller säkert att fokus på 

individens inre drivkrafter är det som kan lösa problemet, eftersom de 

omständigheter som individen befinner sig i kan vara det som skapar och/eller 

ökar de inre drivkrafterna. Om det är ångestreducerande för individen att sälja 

sex kan vi anta att ångesten inte mildras av att individen exempelvis också är 

hemlös. Som informanterna till denna lägesbild vittnar om så är det sällan att en 

säljer sex som är det enda problemet som individen har. Individen kan behöva 

ett mångfacetterat stöd, som ömsom riktar in sig på att öka individens 

motståndskraft, ömsom på att bryta de strukturer som håller fast individen i ett 

(ekonomiskt/materiellt) beroende av att sälja sex. 

Det framkommer i den här lägesbilden att det finns verksamheter i Borås Stad 

som arbetar mot sexhandeln i Borås. Mikamottagningen är exempelvis en 

verksamhet som i allra högsta grad arbetar med frågan. Sedan år 2021 driver 

Relationsvåldsenheten Mikamottagningen som arbetar för personer med 

erfarenhet av sex mot ersättning och för personer som utsatts för 

människohandel för sexuella ändamål. Miljöförvaltningen är ett annat tydligt 

exempel på hur staden redan arbetar med frågan. Under sina tillsyner arbetar 

olika avdelningar inom förvaltningen med att försöka upptäcka människohandel, 

även för sexuella ändamål. Det framkommer även att andra enheter inom 

socialtjänsten stöter på och arbetar med frågan. 

Dessa verksamheter arbetar dock med personer som redan är involverade eller 

utsatta i sexhandeln. Hur det förebyggande arbetet ser ut är mer oklart. I arbetet 

med lägesbilden var det en del verksamheter som tackade nej till att delta på 

grund av att man inte ansåg att man hade tillräcklig erfarenhet av att arbeta med 

problematiken, trots att man i allra högsta grad möter de målgrupper som är 

aktiva i sexhandeln. En naturlig fortsättning på denna lägesbild är att kartlägga på 

vilket sätt olika förvaltningar i Borås Stad arbetar med frågor om prostitution och 

sexuell exploatering. Efter en sådan kartläggning kan relevanta och träffsäkra 

strategier och planer tas fram för att stärka det förebyggande arbetet. 

Utifrån den information som framkommer i den här lägesbilden kan några 

interventioner som kan antas vara verkningsfulla för att motverka sexköp och att 

fler börjar sälja sex skönjas. Exempelvis skulle staden kunna: 

 Utbilda medarbetare som på olika sätt möter människor om frågor 

rörande prostitution och människohandel. Utbildningen kan exempelvis 

handla om hur en bemöter personer med erfarenhet av sexhandeln på ett 

konstruktivt sätt, hur en kan ställa frågor om sexuell utsatthet och 
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exploatering eller hur man kan upptäcka tecken på prostitution och 

människohandel.  

 Ge barn och ungdomar kunskap om sina rättigheter och tydligt 

kommunicera var och hur de kan få hjälp och stöd om de av olika 

anledningar säljer sex/funderar på att sälja sex eller köper sex/funderar 

på att köpa sex. 

 Systematiskt arbeta mot sexuella kränkningar av barn och unga. Det 

framgår tydligt i forskning och praktiskt erfarenhet att både de som säljer 

och de som köper ofta har varit utsatta för sexuella övergrepp och 

kränkningar innan de började sälja eller köpa sex. 

 Se över möjligheterna till att i kommunens regi ge sexköpare hjälp och 

stöd att sluta köpa sex. Exempelvis i form av en egen KAST-mottagning. 

Det finns alltså många olika interventioner som Borås Stad skulle kunna göra för 

att motverka sexköp och förhindra att fler börjar sälja sex. Dessa kräver dock 

både tid, eftertänksamhet och resurser för att kunna genomföras på ett sätt som 

ger resultat och inte bara blir kosmetiska. 

Clara Lebedinski Arfvidson 

Analytiker 
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Intervju 1 
Datum: 2021-04-21 
Längd: 58 minuter 
Plats: Digitalt via Microsoft Teams 
Intervjuade: Koordinatorerna mot prostitution och människohandel region 
Väst 

Intervju 2 
Datum: 2022-04-28 
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Plats: Stadshuset, Borås  
Intervjuade: Relationsvåldsenheten, Mikamottagningen Borås, socialsekreterare 
och enhetschef. 
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Datum: 2022-05-12 
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Plats: Stadshuset, Borås 
Intervjuade: Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Barn och unga, 
metodhandledare och enhetschef. 
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Datum: 2022-05-16 
Längd: 50 minuter 
Plats: Stadshuset, Borås 
Intervjuade: Kvinnojouren Borås, verksamhetsutvecklare 
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Plats: KAST-mottagningen, Göteborg 
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https://www.svtplay.se/video/35248745/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-23-sexkop-i-allahs-namn


Borås Stad 
Datum 

2022-11-01 
      

      
Sida 

55(55) 

 

En lägesbild över människohandel och sexköp i Borås kommun 

Intervjuade: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Unga vuxna, enhetschef 
och socialsekreterare 

Intervju 7 
Datum: 2022-06-03 
Längd: 28 minuter 
Plats: Polishuset, Borås 
Intervjuade: Områdespolis 

 Personlig kommunikation 

Meddelande, 2022-05-02 
Okänd avsändare 
Facebook Messenger 

Personlig kommunikation, 2022-03-11 
Martin Lindqvist, Glykol AB. 
E-post 

Personlig kommunikation, 2022-05-16 
Konfidentiell informant 
E-post 

Personlig kommunikation, 2022-09-20 
Utvecklingsledare, Miljöförvaltningen, Borås Stad 
Digitalt möte och E-post 

Personlig kommunikation, 2022-06-02 
Skolkurator, gymnasieskola i Borås Stad 
E-post 

 Lagar 

Barnkonventionen – Lag (2018:1197) om förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter. Artikel 1.  

Brottsbalk (1962:700)  

4 kapitlet: Om brott mot frihet och frid § 1a, § 1b 

6 kapitlet: Om sexualbrott § 4, § 9, § 10, § 11, § 12 

Utlänningslag (2005:716) 

20 kapitlet: § 8 
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