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Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Västra Götalands Regionen, Södra 
Älvsborgs Sjukhus

Beslut om ändring av tillstånd

Datainspektionens beslut
Datainspektionen ändrar tillståndet utfärdat av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län den 5 september 2014 (dnr 211-18861-2014) på så sätt att 
bevakning i realtid och med rätt till bildinspelning får ske av den nya entrén 
till vuxenpsykiatrisk mottagning.

Västra Götalands Regionen, Södra Älvsborgs Sjukhus (org.nr 232100-0131) 
meddelas ändring av tillstånd till kamerabevakning med de villkor som anges 
nedan.

Tillståndets omfattning och villkor efter ändring
Bevakningsområde och 
utrustningens placering 

Entré. Kamerornas placering och 
upptagningsområde framgår av bilaga 1.

Ändamålet med bevakningen Förebygga, förhindra, upptäcka och utreda 
brott, se vem som ringer på entrén under tid 
då den är låst, samt leta efter försvunna 
patienter från avdelningen.

Tider för bevakningen Alla dagar dygnet runt
Bevakning i realtid Ja
Övriga villkor och omfattning Se Länsstyrelsens i Västra Götalands läns 

beslut den 5 september 2014 med dnr 211-
18861-2014, bilaga 2.

Redogörelse för ärendet
Västra Götalands Regionen, Södra Älvsborgs Sjukhus har ansökt om tillstånd 
till kamerabevakning av entré till vuxenpsykiatrisk mottagning. Av ansökan 
och utredningen i övrigt framgår följande.

http://www.datainspektionen.se/
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Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller utreda brott, 
se vem som ringer på entrén under tid då den är låst samt leta efter 
försvunna patienter från avdelningen.

Regionen har tidigare erhållit tillstånd för bevakning av entrén till 
mottagningen. På grund av ombyggnationer har entrén nyligen flyttats till 
andra sidan av byggnaden. Regionen vill därför söka tillstånd för att flytta 
kameran till den nya entrén. Enligt det tidigare beslutet om tillstånd från 
Länsstyrelsen har flertalet rapporterade incidenter ägt rum i form av 
personer som agerat våldsamt, hotfullt och aggressivt gentemot personal. 
Regionen har vidare uppgett att det har skett 813 insatser på sjukhuset under 
år 2018, varav hälften var inom psykiatribyggnaden. Insatserna var både 
våld-, hot- och ordningsrelaterade.

Regionen har tidigare vidtagit åtgärder i form av att upprätta en 
trygghetscentral där kamerabilder presenteras, och en stationär bevakning 
med två till tre väktare som finns på plats dygnet runt. Samtliga i personalen 
har även personlarm. 
 
Bevakning ska ske dygnet runt i realtid med rätt till bildinspelning. 
Utrustningen som ska användas innefattar fast kamera med fast optik.
Det är endast säkerhetsstrategen, två säkerhetssamordnare på enheten och 
väktarna som arbetar i trygghetscentralen som kommer få tillgång till det 
inspelade materialet. Regionen använder sig av Securitas bevakning för att ta 
hand om bevakningen.

Av protokollet från den lokala samverkansgruppen framgår att de fackliga 
företrädarna inte har något att invända mot kamerabevakningen.

Motivering av beslutet

Bestämmelser som beslutet grundas på

Av 2 § kamerabevakningslagen (2018:1200) framgår att syftet med lagen är att 
tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att 
skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten 
vid sådan bevakning.
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Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en 
plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en 
myndighet.

Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om 
intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). 

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas 
om bevakningen behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där 
det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa 
eller trygghet eller på egendom

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 
säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar

3. utöva kontrollverksamhet
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa 

verkningarna av inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det
särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet ska användas, och vilket område som 
ska bevakas.

Av förarbetena till kamerabevakningslagen framgår att en brottsutsatt plats 
inte är varje plats där det någon gång har inträffat enstaka brott. Däremot 
bör det inte krävas att brottsligheten är ovanligt hög på platsen för att den 
ska anses vara brottsutsatt eller att det kan presenteras statistik över 
brottsligheten på den aktuella platsen i förhållande till andra jämförbara 
platser. Det som bör kunna visas är i stället att det finns problem med 
brottslighet där bevakningen ska ske. Det bör samtidigt inte krävas 
utredning om att brottsligheten är påtagligt hög precis där bevakning ska 
ske, dvs. inom de aktuella kamerornas tänkta upptagningsområde (prop. 
2017/18:231 s. 66).

Med annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på 
någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom avses i första hand platser 
som inte kan anses vara brottsutsatta i den mening som avses i första ledet i 
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punkten men där det ändå finns en särskild risk för vissa typer av brott 
jämfört med andra platser i samhället. Det kan t.ex. röra sig om platser där 
olika typer av angrepp i och för sig har inträffat men också om platser där det 
av andra skäl kan konstateras en förhöjd hotbild mot människor som vistas 
på platsen eller mot egendom som finns där (prop. 2017/18:231 s. 143).

Av förarbetena (prop. 2017/18:231 s. 33) framgår vidare att även andra aktörer 
än kommuner kan ha ett starkt intresse av att motverka brott genom egna 
åtgärder för att säkerställa att deras verksamheter kan bedrivas utan 
störningar och för att skydda personal och besökare. Det kan gälla 
exempelvis på platser som akutmottagningar på sjukhus och väntrum hos 
myndigheter. För dessa kan kamerabevakning vara ett bra komplement till 
andra åtgärder.

Datainspektionen gör följande bedömning

Tillståndsplikt
Eftersom kamerabevakningen kommer att utföras av en myndighet och på 
en plats dit allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig.

Integritetsintresset
Bevakningsområdet innefattar ett entréområde utanför den psykiatriska 
mottagningen. Sådana platser är till sin natur mycket integritetskänsliga 
vilket talar för ett högt integritetsintresse. Att bildinspelning kommer ske 
ökar även integritetsintrånget. Entrén är dock ett område där personer inte 
uppehåller sig mer än tillfälligt och besökare eller patienter kommer därför 
inte utsättas för bevakningen under någon längre tid. Bevakningen syftar 
även till att skydda de personer som träffas av bevakningen. Sammantaget 
bedömer Datainspektionen att integritetsintresset på platsen väger tungt.

Bevakningsintresset
Av det tidigare tillståndsbeslutet framgår att Regionen visat att området vid 
entrén är särskilt utsatt för incidenter/brott. Regionen har vidare visat på en 
fortsatt problematik inom psykiatribyggnaden med ett stort antal våld-, hot- 
och ordningsrelaterade incidenter. Datainspektionen gör bedömningen att 
bevakningsintresset även är hänförligt till den nya entrén. Sammantaget 
bedömer Datainspektionen att bevakningsintresset på platsen väger fortsatt 
tungt.
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Behovs- och intresseavvägning
Datainspektionen har konstaterat att både bevakningsintresset och 
integritetsintresset väger tungt i detta fall. Mot bakgrund av Länsstyrelsens 
beslut om bevakning vid den tidigare entrén, och det stora antalet våld-, hot- 
och ordningsrelaterade incidenter som fortsatt sker inom 
psykiatribyggnaden anser Datainspektionen dock sammantaget att 
bevakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli 
bevakad. Tillstånd till kamerabevakning i realtid och med rätt till 
bildinspelning ska därför beviljas.

Tidigare meddelat tillstånd fortsätter att gälla med de ändringar som 
föreskrivs i detta beslut.

Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Information finns i 
bilaga till detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en 
uttömmande uppräkning av de krav som ställs.

_____________________________

Detta beslut har fattats av juristen Måns Lysén efter föredragning av juristen 
Anna Segerbäck.

Måns Lysén, 2020-08-12   (Det här är en elektronisk signatur)

Bilaga 

1. Ritning
2. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 5 september 2014 

(dnr 211-18861-2014)
3. Information om bevakning med kamera

Kopia till

 Borås kommun
 Arbetstagarrepresentant/-organisation
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Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. 
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Datainspektionen det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Datainspektionen om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.



 

 

 

 

 

Information om bevakning med kamera

Kamerabevakning; tillstånd eller inte 

Privata aktörer, som inte utför en uppgift av 

allmänt intresse, behöver inte tillstånd för 

att kamerabevaka. 

 

Myndigheter och andra som utför uppgifter 

av allmänt intresse behöver tillstånd för att 

kamerabevaka en plats dit allmänheten har 

tillträde. 

 

Även om bevakningen inte är tillståndsplik-

tig måste de flesta som fångar identifierbara 

personer i bild följa dataskyddsförord-

ningen. 

Krav för all bevakning med kamera 

Här följer en sammanställning av viktiga 

krav som finns i dataskyddsförordningen 

och kamerabevakningslagen. 

Grundläggande principer 

Principerna i dataskyddsförordningen inne-

bär bland annat att de personuppgiftsansva-

riga  

 måste ha stöd i dataskyddsförord-

ningen för att få behandla personupp-

gifter 

 bara får samla in personuppgifter för 

specifika, särskilt angivna och berätti-

gade ändamål 

 inte ska behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs för ändamålen  

 ser till att personuppgifterna är riktiga  

 raderar personuppgifterna när de inte 

längre är nödvändiga för ändamålet 

 skyddar personuppgifterna, till exempel 

så att obehöriga inte får tillgång till 

dem eller så att de inte förloras eller 

förstörs 

 ska kunna visa att ni lever upp till data-

skyddsförordningen 

Rättslig grund 

Ni måste veta varför ni bevakar och kunna 

koppla bevakningen till en rättslig grund i 

dataskyddsförordningen.  

 

För privata aktörer är intresseavvägning den 

vanligaste rättsliga grunden. Det innebär att 

ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna 

behov och intressen mot det intrång i män-

niskors personliga integritet som bevak-

ningen innebär. Ni måste även ha ett berät-

tigat intresse, till exempel i brottsförebyg-

gande syfte. 

 

För myndigheter och andra som utför upp-

gifter av allmänt intresse som bevakar en 

plats dit allmänheten inte har tillträde är 

den vanligaste rättsliga grunden att behand-

lingen är nödvändig för att utföra en uppgift 

av allmänt intresse eller som ett led i den 

personuppgiftsansvariges myndighetsutöv-

ning. 

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa 

och visa att personuppgifterna behandlas i 

enlighet med dataskyddsförordningen. 

Behandling för berättigade ändamål 

Personuppgifter som samlats in för ett sär-

skilt ändamål får inte senare behandlas för 

andra syften än det ursprungliga.  

Informera mera 

Det ska vara tydligt att på förhand veta om 

en plats är bevakad. Bland annat ska en 

skylt sättas upp med tydlig information att 

platsen är bevakad samt kontaktuppgifter 

http://www.datainspektionen.se


 

 

till er och ett eventuellt dataskyddsombud. 

Det måste även finnas viss annan informat-

ion, som kan framgå till exempel på en 

webbsida. Spelar ni in ljud måste detta 

anges särskilt. 

Spara mindre 

Personuppgifter får sparas så länge det är 

nödvändigt för ändamålet. Bedömningen 

görs av den personuppgiftsansvarige. 

Se över säkerheten 

Tänk på att skydda personuppgifterna som 

ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt 

raderas eller ändras. Ett begränsat antal per-

soner ska ha tillgång till uppgifterna.  

De registrerades rättigheter 

Den registrerade ska av den personuppgifts-

ansvarige få veta sina rättigheter, till exem-

pel rätten till radering av personuppgifter 

eller rätten att framföra klagomål till Data-

inspektionen. 

Krav för kamerabevakning som utförs på 

ett sätt som innebär varaktig eller 

regelbundet upprepad personbevakning 

Förhandla med arbetstagarorganisation 

Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats 

är skyldiga att först förhandla med en ar-

betstagarorganisation.  

Tystnadsplikt 

Den som tar del av informationen som har 

inhämtats får inte röja eller utnyttja det som 

framkommit om någon enskilds personliga 

förhållanden. Skyddas inte materialet från 

obehöriga kan det vara fråga om brott mot 

tystnadsplikten.  

Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och 

skadestånd 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för 

all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte 

följer reglerna kan ni behöva betala sankt-

ionsavgifter. Datainspektionen kan även ut-

färda varningar, reprimander och förelägga 

att en viss behandling ska upphöra. Den re-

gistrerade kan även ha rätt till skadestånd.  

Upplysning 

Observera att informationsbilagan inte är 

en uttömmande uppräkning av de krav som 

ställs. En bedömning måste göras i varje en-

skilt fall. 

 

För mer information besök vår hemsida: 

http://www.datainspektionen.se 
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Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Borås Energi och Miljö

Beslut om tillstånd till kamerabevakning

Datainspektionens beslut
Borås Energi och Miljö (org.nr 556527-5590) meddelas tillstånd till 
kamerabevakning med de villkor som anges nedan.

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Borås Energi och Miljö
Organisationsnummer 556527-5590
Plats för bevakningen Ryaverket Kraftvärmeverk

Bäckeskog
504 68 Borås

Typ av utrustning Fast monterade kameror med fast optik.
Bevakningsområde och 
utrustningens placering 

Infartsgrindar till värmeverk. Kamerornas 
placering och upptagningsområde framgår 
av bilaga 1.

Ändamålet med bevakningen Förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor.
Tider för bevakningen Alla dagar dygnet runt.
Bevakning i realtid Ja
Inspelning/lagring av bilder Ja
Avlyssning/upptagning av ljud Nej
Upplysningsplikt Genom tydlig skyltning i anslutning till 

bevakat område.
Beslutets giltighetstid Tills vidare.

Redogörelse för ärendet
Borås Energi och Miljö har ansökt om tillstånd till kamerabevakning av 
Ryaverket Kraftvärmeverk i Borås. Borås Energi och Miljö har av 
Länsstyrelsen i västra Götalands län tidigare beviljats tillstånd till 
kameraövervakning (dnr 652-28617-2000) på den aktuella platsen men 
uppgett att kamerorna inte längre används. Borås Energi och Miljö ansöker 

http://www.datainspektionen.se/
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nu om nytt tillstånd till kamerabevakning vid platsen med viss justering av 
platserna för bevakning. Av ansökan och utredningen i övrigt framgår 
följande.

Området som ska övervakas är infartsgrindar till ett kraftvärmeverk. 
Kraftvärmeverket ligger beläget i utkanten av centrum omgivet av gångstråk 
och industrifastigheter. 

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka 
olyckor samt att i efterhand utreda händelser i samband med 
fjärrmanövrering. Bevakning ska bedrivas dygnet runt alla dagar i veckan.

De kameror som ska användas är fast monterade med fast multilins och med 
dynamisk maskning av ytor utanför områdesskydd. Bevakningen ska ske i 
realtid och med bildinspelning. Endast ett fåtal personer kommer att ha 
tillgång till inspelat material. Dessa personer kommer att utses av 
systemägaren och få utbildning om reglerna i kamerabevakningslagen 
(2018:1200) och dataskyddsförordningen. Det inspelade materialet kommer 
sparas på lokal server placerad i ett låst, larmat och behörighetskontrollerat 
utrymme. All bildöverföring kommer att ske på fysiskt skyddat nätverk utan 
anslutning till internet. 

Av yttrande från arbetstagarrepresentant och huvudskyddsombud framgår 
att dessa inte har något att invända mot kamerabevakningen.

Motivering av beslutet

Bestämmelser som beslutet grundas på

Av 2 § kamerabevakningslagen framgår att syftet med lagen är att tillgodose 
behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska 
personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan 
bevakning.

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en 
plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en 
myndighet, eller någon annan än en myndighet vid utförande av en uppgift 
av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, kollektivavtal 
eller beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning.
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Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om 
intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). 

Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas 
om bevakningen behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där 
det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa 
eller trygghet eller på egendom

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 
säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar

3. utöva kontrollverksamhet
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa 

verkningarna av inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det
särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet ska användas, och vilket område som 
ska bevakas.

Datainspektionen gör följande bedömning

Tillståndsplikt
Borås Energi och Miljö utför energi- och avfallstjänster, sköter 
avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås. 
Den aktuella kamerabevakningen avser område utanför infartsgrindar till ett 
kraftvärmeverk. Bevakningen ska därmed bedrivas vid utförande av en 
uppgift av allmänt intresse i den mening som avses i 7 § 
kamerabevakningslagen. Eftersom bevakningen också avser en plats dit 
allmänheten har tillträde är bevakningen tillståndspliktig.

Integritetsintresset
Syftet med bestämmelserna i kamerabevakningslagen är bland annat att 
skydda enskilda mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. De 
platser som i det aktuella ärendet ska bevakas är områden omedelbart 
utanför infartsgrindar till ett kraftvärmeverk. Som utgångspunkt kan 
konstateras att dessa platser är sådana där enskilda inte kommer att 
uppehålla sig under annat än en begränsad tid. Integritetsintresset väger 
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därför inte särskilt tungt där. Platsen för bevakning ligger därtill i ett 
industriområde utan direkt närhet till bostäder eller andra 
integritetskänsliga platser och Ryaverket Kraftvärmeverk har begränsat 
kamerornas upptagningsområde till att endast avse en mindre yta dit 
allmänheten har tillträde. Vidare syftar bevakningen delvis till att skydda 
personalen från olyckor, vilket innebär att integritetsintresset begränsas 
något ytterligare. Det faktum att ytorna som ska bevakas avser en arbetsplats 
medför däremot att integritetsintresset ökar något, i vart fall dagtid. Även 
om bevakning i realtid och med bildinspelning innebär en ökning av 
integritetsintrånget bedömer Datainspektionen sammantaget att 
integritetsintresset på platsen väger förhållandevis lätt.

Bevakningsintresset
Ryaverket Kraftvärmeverk förser närområdet med fjärrvärme, fjärrkyla och 
el, som i regel måste anses utgöra samhällsviktiga funktioner. Det är därför 
av mycket stor vikt att förhindra olyckor på platsen som t.ex. riskerar att 
påverka kraftvärmeverkets produktion.

Datainspektionen bedömer, mot bakgrund av den samhällsviktiga funktion 
som verksamheten fyller, att intresset av att kamerabevaka på en sådan plats 
för att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor samt i efterhand utreda 
händelser i samband med fjärrmanövrering i regel väger förhållandevis 
tungt. Datainspektionen bedömer därför att Borås Energi och Miljö har ett 
berättigat och förhållandevis tungt vägande intresse av att bedriva 
kamerabevakning på den aktuella platsen.

Behovs- och intresseavvägning
Datainspektionen har konstaterat att integritetsintresset väger förhållandevis 
lätt i detta fall medan bevakningsintresset väger relativt tungt. Mot bakgrund 
av detta anser Datainspektionen sammantaget att bevakningsintresset väger 
tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Borås Energi och 
Miljö ska därför beviljas tillstånd till kamerabevakning.
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Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Information finns i 
bilaga till detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en 
uttömmande uppräkning av de krav som ställs.
_____________________________

Detta beslut har fattats av juristen Måns Lysén efter föredragning av juristen 
Niclas Lundgren.

Måns Lysén, 2020-07-10   (Det här är en elektronisk signatur)

Bilaga 

1. Ritning
2. Information om bevakning med kamera

Kopia

1. Borås stad



Datainspektionen DI-2019-8509 6 (6)

Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. 
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Datainspektionen det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Datainspektionen om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.





 

 

 

 

 

Information om bevakning med kamera

Kamerabevakning; tillstånd eller inte 

Privata aktörer, som inte utför en uppgift av 

allmänt intresse, behöver inte tillstånd för 

att kamerabevaka. 

 

Myndigheter och andra som utför uppgifter 

av allmänt intresse behöver tillstånd för att 

kamerabevaka en plats dit allmänheten har 

tillträde. 

 

Även om bevakningen inte är tillståndsplik-

tig måste de flesta som fångar identifierbara 

personer i bild följa dataskyddsförord-

ningen. 

Krav för all bevakning med kamera 

Här följer en sammanställning av viktiga 

krav som finns i dataskyddsförordningen 

och kamerabevakningslagen. 

Grundläggande principer 

Principerna i dataskyddsförordningen inne-

bär bland annat att de personuppgiftsansva-

riga  

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen 

för att få behandla personuppgifter 

• bara får samla in personuppgifter för 

specifika, särskilt angivna och berätti-

gade ändamål 

• inte ska behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs för ändamålen  

• ser till att personuppgifterna är riktiga  

• raderar personuppgifterna när de inte 

längre är nödvändiga för ändamålet 

• skyddar personuppgifterna, till exempel 

så att obehöriga inte får tillgång till dem 

eller så att de inte förloras eller förstörs 

• ska kunna visa att ni lever upp till data-

skyddsförordningen 

Rättslig grund 

Ni måste veta varför ni bevakar och kunna 

koppla bevakningen till en rättslig grund i 

dataskyddsförordningen.  

 

För privata aktörer är intresseavvägning den 

vanligaste rättsliga grunden. Det innebär att 

ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna 

behov och intressen mot det intrång i män-

niskors personliga integritet som bevak-

ningen innebär. Ni måste även ha ett berätti-

gat intresse, till exempel i brottsförebyg-

gande syfte. 

 

För myndigheter och andra som utför uppgif-

ter av allmänt intresse som bevakar en plats 

dit allmänheten inte har tillträde är den van-

ligaste rättsliga grunden att behandlingen är 

nödvändig för att utföra en uppgift av all-

mänt intresse eller som ett led i den person-

uppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa 

och visa att personuppgifterna behandlas i 

enlighet med dataskyddsförordningen. 

Behandling för berättigade ändamål 

Personuppgifter som samlats in för ett sär-

skilt ändamål får inte senare behandlas för 

andra syften än det ursprungliga.  

Informera mera 

Det ska vara tydligt att på förhand veta om en 

plats är bevakad. Bland annat ska en skylt 

sättas upp med tydlig information att platsen 

är bevakad samt kontaktuppgifter till er och 

ett eventuellt dataskyddsombud. Det måste 

även finnas viss annan information, som kan 

http://www.datainspektionen.se


 

 

framgå till exempel på en webbsida. Spelar ni 

in ljud måste detta anges särskilt. 

Spara mindre 

Personuppgifter får sparas så länge det är 

nödvändigt för ändamålet. Bedömningen 

görs av den personuppgiftsansvarige. 

Se över säkerheten 

Tänk på att skydda personuppgifterna som 

ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt ra-

deras eller ändras. Ett begränsat antal perso-

ner ska ha tillgång till uppgifterna.  

De registrerades rättigheter 

Den registrerade ska av den personuppgifts-

ansvarige få veta sina rättigheter, till exempel 

rätten till radering av personuppgifter eller 

rätten att framföra klagomål till Datain-

spektionen. 

Krav för kamerabevakning som utförs på 

ett sätt som innebär varaktig eller 

regelbundet upprepad personbevakning 

Förhandla med arbetstagarorganisation 

Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats 

är skyldiga att först förhandla med en arbets-

tagarorganisation.  

Tystnadsplikt 

Den som tar del av informationen som har 

inhämtats får inte röja eller utnyttja det som 

framkommit om någon enskilds personliga 

förhållanden. Skyddas inte materialet från 

obehöriga kan det vara fråga om brott mot 

tystnadsplikten.  

Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och 

skadestånd 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för 

all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte 

följer reglerna kan ni behöva betala sankt-

ionsavgifter.  

Datainspektionen kan även utfärda var-

ningar, reprimander och förelägga att en viss 

behandling ska upphöra. Den registrerade 

kan även ha rätt till skadestånd.  

Upplysning 

Observera att informationsbilagan inte är en 

uttömmande uppräkning av de krav som 

ställs. En bedömning måste göras i varje en-

skilt fall. 

 

För mer information besök vår hemsida: 

http://www.datainspektionen.se 
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Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Borås Energi och Miljö

Beslut om tillstånd till kamerabevakning

Datainspektionens beslut
Borås Energi och Miljö (org.nr 556527-5590) meddelas tillstånd till 
kamerabevakning med de villkor som anges nedan.

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Borås Energi och Miljö
Organisationsnummer 556527-5590
Plats för bevakningen Gässlösa avloppspumpstation

Gässlösavägen 41
504 41 Borås

Typ av utrustning Fast monterade kameror med fast optik.
Bevakningsområde och 
utrustningens placering 

Infartgrind och område kring staket. 
Kamerornas placering och 
upptagningsområde framgår av bilaga 1.

Ändamålet med bevakningen Förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor.
Tider för bevakningen Alla dagar dygnet runt
Bevakning i realtid Ja
Inspelning/lagring av bilder Ja
Avlyssning/upptagning av ljud Nej
Upplysningsplikt Genom tydlig skyltning i anslutning till 

bevakat område.
Beslutets giltighetstid Tills vidare.

Redogörelse för ärendet
Borås Energi och Miljö har ansökt om tillstånd till kamerabevakning av 
Gässlösa avloppspumpstation på Gässlösavägen 41 i Borås. Av ansökan och 
utredningen i övrigt framgår följande.

http://www.datainspektionen.se/
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Området som ska bevakas är infartgrind och område runt om staket vid en 
avloppspumpstation. Platsen är obemannad och ligger i anslutning till gräs- 
och skogsmark.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka 
olyckor samt i efterhand utreda händelser i samband med fjärrmanövrering. 
Bevakning ska bedrivas dygnet runt alla dagar i veckan.

De kameror som ska användas är fast monterade med fast multilins. 
Maskning kommer att ske av ytor utanför angivet täckningsområde. 
Bevakningen ska ske i realtid och med rätt till bildinspelning. Endast ett fåtal 
personer kommer att ha tillgång till inspelat material. Dessa personer 
kommer att utses av systemägaren och få utbildning om reglerna i 
kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen. Det 
inspelade materialet kommer sparas på lokal server placerad i ett låst, larmat 
och behörighetskontrollerat utrymme. All bildöverföring kommer att ske på 
fysiskt skyddat nätverk utan anslutning till internet. 

Av yttrande från arbetstagarrepresentant och huvudskyddsombud framgår 
att dessa inte har något att invända mot kamerabevakningen.

Motivering av beslutet

Bestämmelser som beslutet grundas på

Av 2 § kamerabevakningslagen framgår att syftet med lagen är att tillgodose 
behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska 
personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan 
bevakning.

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd till kamerabevakning av en 
plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en 
myndighet, eller någon annan än en myndighet vid utförande av en uppgift 
av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, kollektivavtal 
eller beslut som meddelats med stöd av lag eller annan författning.

Tillstånd till kamerabevakning ska enligt 8 § samma lag meddelas om 
intresset av sådan bevakning (bevakningsintresset) väger tyngre än den 
enskildes intresse av att inte bli bevakad (integritetsintresset). 
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Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det särskilt beaktas 
om bevakningen behövs för att

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda 
eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där 
det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa 
eller trygghet eller på egendom

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och 
säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar

3. utöva kontrollverksamhet
4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa 

verkningarna av inträffade olyckor, eller
5. tillgodose andra därmed jämförliga ändamål.

Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det
särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet ska användas, och vilket område som 
ska bevakas.

Datainspektionen gör följande bedömning

Tillståndsplikt
Borås Energi och Miljö utför energi- och avfallstjänster, sköter 
avfallshanteringen och avloppsreningen samt levererar dricksvatten i Borås. 
Den aktuella kamerabevakningen avser område vid en avloppspumpstation. 
Bevakningen ska därmed bedrivas vid utförande av en uppgift av allmänt 
intresse i den mening som avses i 7 § kamerabevakningslagen. Eftersom 
bevakningen också avser en plats dit allmänheten har tillträde är 
bevakningen tillståndspliktig.

Integritetsintresset
Syftet med bestämmelserna i kamerabevakningslagen är bland annat att 
skydda enskilda mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. De 
platser som i det aktuella ärendet ska bevakas är infartsgrind och begränsat 
område runt om staketet vid en obemannad avloppspumpstation. Av 
uppgifterna i ärendet kan konstateras att den aktuella platsen är en sådan 
plats där enskilda inte kommer att uppehålla sig annat än under en 
begränsad tid. Integritetsintresset väger därför som utgångspunkt inte 
särskilt tungt. Platsen för bevakning ligger vidare i ett område utan direkt 
närhet till bostäder eller andra integritetskänsliga platser. Även om 
bevakning i realtid och med bildinspelning innebär en ökning av 
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integritetsintrånget bedömer Datainspektionen sammantaget att 
integritetsintresset på platsen väger förhållandevis lätt.

Bevakningsintresset
Gässlösa avloppspumpstation pumpar avloppsvatten till ett 
avloppsreningsverk i Borås, som i regel måste anses utgöra en samhällsviktig 
funktion. Det är därför av mycket stor vikt att förhindra olyckor på platsen 
som riskerar att påverka anläggningens verksamhet.

Datainspektionen bedömer, mot bakgrund av den samhällsviktiga funktion 
som verksamheten fyller, att intresset av att kamerabevaka på en sådan plats 
för att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor samt i efterhand utreda 
händelser i samband med fjärrmanövrering i regel väger förhållandevis 
tungt. Datainspektionen bedömer därför att Borås Energi och Miljö har ett 
berättigat och förhållandevis tungt vägande intresse av att bedriva 
kamerabevakning på den aktuella platsen.

Behovs- och intresseavvägning
Datainspektionen har konstaterat att integritetsintresset väger förhållandevis 
lätt i detta fall medan bevakningsintresset väger förhållandevis tungt. Mot 
bakgrund av detta och med hänsyn till det begränsade bevakningsområdet 
anser Datainspektionen sammantaget att bevakningsintresset väger tyngre 
än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Borås Energi och Miljö ska 
därför beviljas tillstånd till kamerabevakning.

Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Information finns i 
bilaga till detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en 
uttömmande uppräkning av de krav som ställs.
_____________________________

Detta beslut har fattats av juristen Måns Lysén efter föredragning av juristen 
Niclas Lundgren.

Måns Lysén, 2020-07-10   (Det här är en elektronisk signatur)
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Bilaga 

1. Ritning
2. Information om bevakning med kamera

Kopia

       1.    Borås stad
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Hur man överklagar
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. 
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Datainspektionen det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Datainspektionen om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida.





 

 

 

 

 

Information om bevakning med kamera

Kamerabevakning; tillstånd eller inte 

Privata aktörer, som inte utför en uppgift av 

allmänt intresse, behöver inte tillstånd för 

att kamerabevaka. 

 

Myndigheter och andra som utför uppgifter 

av allmänt intresse behöver tillstånd för att 

kamerabevaka en plats dit allmänheten har 

tillträde. 

 

Även om bevakningen inte är tillståndsplik-

tig måste de flesta som fångar identifierbara 

personer i bild följa dataskyddsförord-

ningen. 

Krav för all bevakning med kamera 

Här följer en sammanställning av viktiga 

krav som finns i dataskyddsförordningen 

och kamerabevakningslagen. 

Grundläggande principer 

Principerna i dataskyddsförordningen inne-

bär bland annat att de personuppgiftsansva-

riga  

• måste ha stöd i dataskyddsförordningen 

för att få behandla personuppgifter 

• bara får samla in personuppgifter för 

specifika, särskilt angivna och berätti-

gade ändamål 

• inte ska behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs för ändamålen  

• ser till att personuppgifterna är riktiga  

• raderar personuppgifterna när de inte 

längre är nödvändiga för ändamålet 

• skyddar personuppgifterna, till exempel 

så att obehöriga inte får tillgång till dem 

eller så att de inte förloras eller förstörs 

• ska kunna visa att ni lever upp till data-

skyddsförordningen 

Rättslig grund 

Ni måste veta varför ni bevakar och kunna 

koppla bevakningen till en rättslig grund i 

dataskyddsförordningen.  

 

För privata aktörer är intresseavvägning den 

vanligaste rättsliga grunden. Det innebär att 

ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna 

behov och intressen mot det intrång i män-

niskors personliga integritet som bevak-

ningen innebär. Ni måste även ha ett berätti-

gat intresse, till exempel i brottsförebyg-

gande syfte. 

 

För myndigheter och andra som utför uppgif-

ter av allmänt intresse som bevakar en plats 

dit allmänheten inte har tillträde är den van-

ligaste rättsliga grunden att behandlingen är 

nödvändig för att utföra en uppgift av all-

mänt intresse eller som ett led i den person-

uppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa 

och visa att personuppgifterna behandlas i 

enlighet med dataskyddsförordningen. 

Behandling för berättigade ändamål 

Personuppgifter som samlats in för ett sär-

skilt ändamål får inte senare behandlas för 

andra syften än det ursprungliga.  

Informera mera 

Det ska vara tydligt att på förhand veta om en 

plats är bevakad. Bland annat ska en skylt 

sättas upp med tydlig information att platsen 

är bevakad samt kontaktuppgifter till er och 

ett eventuellt dataskyddsombud. Det måste 

även finnas viss annan information, som kan 
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framgå till exempel på en webbsida. Spelar ni 

in ljud måste detta anges särskilt. 

Spara mindre 

Personuppgifter får sparas så länge det är 

nödvändigt för ändamålet. Bedömningen 

görs av den personuppgiftsansvarige. 

Se över säkerheten 

Tänk på att skydda personuppgifterna som 

ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt ra-

deras eller ändras. Ett begränsat antal perso-

ner ska ha tillgång till uppgifterna.  

De registrerades rättigheter 

Den registrerade ska av den personuppgifts-

ansvarige få veta sina rättigheter, till exempel 

rätten till radering av personuppgifter eller 

rätten att framföra klagomål till Datain-

spektionen. 

Krav för kamerabevakning som utförs på 

ett sätt som innebär varaktig eller 

regelbundet upprepad personbevakning 

Förhandla med arbetstagarorganisation 

Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats 

är skyldiga att först förhandla med en arbets-

tagarorganisation.  

Tystnadsplikt 

Den som tar del av informationen som har 

inhämtats får inte röja eller utnyttja det som 

framkommit om någon enskilds personliga 

förhållanden. Skyddas inte materialet från 

obehöriga kan det vara fråga om brott mot 

tystnadsplikten.  

Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och 

skadestånd 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för 

all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte 

följer reglerna kan ni behöva betala sankt-

ionsavgifter.  

Datainspektionen kan även utfärda var-

ningar, reprimander och förelägga att en viss 

behandling ska upphöra. Den registrerade 

kan även ha rätt till skadestånd.  

Upplysning 

Observera att informationsbilagan inte är en 

uttömmande uppräkning av de krav som 

ställs. En bedömning måste göras i varje en-

skilt fall. 

 

För mer information besök vår hemsida: 

http://www.datainspektionen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datainspektionen.se/














Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 25 augusti 2020 08.30-10.00  
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Hanne Jensen, (S) ordförande 
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande 
Eva Theen-Johansson, (MP) andre vice ordförande 
Anders Lindholm, VD 
Linda Syversen, tf ekonomichef 
Göran Carlsson, projektchef 
Ewa Bideberg, strategisk utvecklingschef 
Per Karlsson, VA-chef 
Göran Glans, chef Avfall & Återvinning 
Jonas Holmberg, marknadschef 
Andreas Ulveström, teknisk chef 
Anders Brodén, affärsanalytiker  
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Glans, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget är 3 % i avkastning på totalt kapital för 

2020 för att öka till 4,5 % 2022 och soliditetsmålet är 12 % för 2020 för att öka till 15 % 2022 
samt ett långsiktigt soliditetmål på 20 % 2030. Har även ett utdelningskrav till ägaren på 10 
mnkr årligen.  

c) Återkoppling från pluppsamtalet i maj gällande biogasen och eventuell ändring av 
ägardirektivet, Bolagsgruppen håller på att titta på detta och återkommer med besked. 

 
3. BUDGETUPPFÖLJNING 

 
Bolagets verksamhet kommenterades utifrån separat bildspel.  
 
Det ekonomiska läget tom juli visar på 49,5 mnkr i lägre intäkter, främst kopplat till lägre elintäkter 
pga låga elpriser och lägre fjärrvärmeintäkter pga varmare väder under året. Bolaget har under samma 



period även haft lägre kostnader på totalt 59,5 mnkr, främst avseende energi, reparation och underhåll, 
bränsle, driftentreprenader samt personal.  
 
Totalt sett ligger resultatet tom juli på +10 mnkr jämfört med budget. En ny budgetprognos ska lämnas 
efter augusti men den är inte klar än. Det ser dock ut att bli en bättre prognos än den som lämnades 
efter april som låg på 32 mnkr, jämfört med budgeten på 60 mnkr.  
 
Coronapandemin har inte haft någon stor ekonomisk påverkan på bolaget och det är få kunder som har 
bett om anstånd. 
 
Bolaget har fått krav från Konkurrensverket på bättre särredovisning. Transparenslagen kräver 
särredovisning av både balans- och resultaträkningen för att kunna bryta ut monopolverksamhet och 
redovisa den separat. Bolaget har därför påbörjat ett arbete som kommer fortgå under hösten. 
 
Lusharpan ÅVC: det tillfälliga bygglovet upphör i januari 2022. Bolaget har arbetat med frågan att 
ersätta Lusharpan och har lämnat in ett förslag om ny plats, som ska diskuteras på ett möte med 
markavdelningen. Vill gå vidare och detaljprojektera platsen, som är ett ca 20 000 kvm område utmed 
Rv27. Platsen skulle ge en bättre tillgång för de boende i Sandared och Sjömarken som idag inte har 
någon ÅVC i sitt område.  
 
Bolaget har även tagit fram ett koncept med en miniåtervinningscentral som kan ambulera för att 
tillgodose återvinningsbehovet för icke bilburna. Var framme med att införa konceptet under våren 
men det har blivit framflyttat pga corona.   
 
Gällande projektet med nytt insamlingssystem drog bolaget förändrade förutsättningar på en 
Kommunalrådsberedning den 24/8. Ett nytt beslutsunderlag ska behandlas på dagens styrelsemöte.  
 
Statusen angående nytt miljötillstånd: Det har skett en del förändringar från föregående 
samrådsunderlag: 
- Flytt av biogastank 
- Byggnation förbehandling av matavfall 
- Byggnation hus för förpackningsmaterial 
- Lagring av gas, 200 ton 
- Utformning av deponi 
- Nya avfallsslag och volymer 
 
Går in med en ansökan om utökning av deponin på Sobacken, för att kunna ta emot slam från 
kommande Viskansanering. 
 
Rivning av Gässlösa avloppsreningsverk pågår sedan januari 2020 och beräknas vara helt klar hösten 
2021. Etapp 1 med gamla delen blir klar i december och etapp 2 med nya delen ska vara klar i 
september 2021. Prognosen visar att kostnaden blir runt 60 mnkr i enlighet med budget. 
 

4. NYA VATTENVERKET 
 
I slutet av april tog styrelsen ett inriktningsbeslut angående nytt vattenverk för vidare hantering i KF.  
Bolaget har ett inbokat möte med Ulricehamns kommun, som kommer att beröras av bolagets planer. 
Just nu inväntar bolaget de beslut som krävs för att kunna fortsätta projektet, där tidsplanen är att 
beslut tas i KS i september och i KF i oktober. 
 
Gällande sanering av Viskan har man fått pengar för förberedelsefasen för åtgärder. Borås stad är 
huvudman och har startat projektet, där bolaget kommer att ingå. Man kommer att ta höjd för 
deponering av insamlat slam i ansökan om nytt miljötillstånd. 
 



Delar av den gamla avloppsledningen i Öresjö, som är tagen ur bruk, flöt upp till ytan under 
sommaren, vilket det skrevs mycket om i media. Orsaken var gasbildning och de betongfundament 
som ska hålla ledningen på plats klarade inte av det då det kom in för mycket gas. Problemet är 
åtgärdat och man har pumpat in vatten för att ledningen ska bli liggande på botten. På frågan om det är 
möjligt att ta upp ledningen svarar bolaget att man ansett att det gör mer skada än nytta. Dock kommer 
man titta på detta igen då viss skada redan skett utifrån sommarens händelse. 
 

5. EMC 
 
Det är två entreprenader som inte är övertagna/färdigställda per augusti. För rötningsanläggningen är 
ett nytt prestandaprov på gång och man räknar med ett övertagande under oktober. Gällande 
kraftvärmeverket blir det förhoppningsvis en slutbesiktning och ett övertagande under september. Där 
är parterna överens om att dra tvisten om cellplasten till skiljenämnd, som får avgöra om 
kontraktsavvikelsen är allvarlig eller inte. Bolagets stora risk är att inte kunna försäkra anläggningen 
framöver, den är försäkrad nu men det finns inga garantier för framtiden. Styrelsen har tagit beslutet 
att gå till skiljenämnd med frågan och att utgångspunkten ska vara att cellplasten ovan jord ska bytas 
ut. Prognosen för projektet per augusti visar på en total kostnad på 3,667 miljarder kronor med en post 
om oförutsett på 72 mnkr. Bolagets tanke är att kunna stänga projektet under hösten, exklusive 
behandling av cellplasten.  

 
6. AFFÄRSOMRÅDE BIOGAS 

 
Styrelsen har tagit beslut om att hitta en samarbetspartner att sälja rågas till. Borås Energi och Miljö 
ska vara duktiga på förbehandling och rötning för framställan av rågas. En samarbetspartner ska 
därefter köpa rågasen vid en leveranspunkt på Sobacken. Köpt rågas förädlas via en ny anläggning 
som etableras på Sobacken. Samarbetspartnern tar enligt överenskommelse över distribution och 
försäljning till nuvarande tankstationer för fordonsgas. 
 
Man gick ut med en förfrågan till ett antal aktörer på marknaden om intresse av affärscaset, med 
föreslagna avtalstider om minst 10 år. Därefter har de mottagna affärsförslagen utvärderats utifrån ett i 
huvudsak kommersiellt och långsiktigt perspektiv.   
 
Bolaget tecknade en avsiktsförklaring med en slutkandidat i juni, med avsikt att teckna ett avtal under 
hösten utifrån ett visst antal uppfyllda förutsättningar. 
 
Ägaren meddelar att detta är en fråga av principiell beskaffenhet som behöver behandlas i KF. 
Styrelsen kommer att insända ett bemyndigande efter dagens styrelsemöte, där man går fram med ett 
antal principer. Bolagsgruppen tar med sig att titta på frågan rörande beslut och eventuell ändring av 
ägardirektiv.  

 
7. FRÅGOR AV STÖRRE VIKT  

 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

8. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 



Bolaget får en fråga om uppdraget med att upprätta en biokolsanläggning. Bolaget tittar på frågan och 
skulle gått igång med en pilotanläggning i våras men som har blivit försenad pga corona. 
Förhoppningen är att kunna starta detta i höst. 
 
Får även en fråga om solcellsanläggningen. En förstudie har ännu inte startats upp. Styrelsen hade ett 
inplanerat studiebesök i Helsingborg i våras för att se deras solcellssatsning. Det besöket fick ställas in 
och nu försöker man ordna ett digitalt möte istället.  

 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 10 november kl. 13.30. 
 
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Ansökan om statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner
för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och
sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-
19

Socialstyrelsen rekommenderar att en person i taget fyller i ansökningsformuläret. Annars riskerar ni att uppgifterna inte
sparas.

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 augusti 2020.

För närmare anvisningar och information om Socialstyrelsens uppdrag se Anvisningar för ansökan om statsbidrag till
regioner och kommuner för ekonomiskt stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av
sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:193).

Hantering av kontaktuppgifter
E-post och andra handlingar, t.ex. ansökningar och enkätsvar, som kommer in till Socialstyrelsen är enligt huvudregeln
allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten har rätt till att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är
sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Personuppgifter behandlas hos Socialstyrelsen i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Mer information om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter på myndighetens webbplats

Sammanfattande beskrivning av ansökan (max 2000 tecken)
Sammanfatta kortfattat på vilket sätt er organisation har haft och kommer att ha merkost-nader till följd av
pandemin covid-19. Beskriv vad ni gjort och planerar inför resten av året

Kontaktperson

Jonas Edward Ringström

Namn på organisation
Borås Stad

Organisationsnummer
212000-1561

Utdelningadress
Kungsgatan 55

Postnummer
50180

Postort
Borås

E-postadress till organisationen
boras.stad@boras.se

Webbplatsadress till organisationen
boras.se

Befattning
Controler

E-postadress till kontaktperson
jonas.ringstrom@boras.se

Telefonnummer till kontaktperson
033-358472

Kontouppgifter

Plusgiro Bankgiro

Kontonummer
991-1025



Borås Stad har haft merkostnader till följd av pandemin covid-19 för personlig skyddsutrustning, personalkostnader,
smittskyddsåtgärder och anpassningar i verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst. Borås Stad har
haft väldigt höga kostnader för personlig skyddsutrustning och kommer att fortsatt ha det så länge pandemin varar.
Pandemin har även inneburit kostnader för extraanställd personal för att klara bemanning. Under pandemin har det även
uppstått merkostnader för information till allmänheten.

Förutsättningar för statsbidrag
Statsbidrag får inom ramen för tilldelade medel lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 §
förordningen (2020:193) som avser följande områden:

1. (a) hälso- och sjukvårdspersonal och (b) personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer med
funktionsnedsättning samt (c) provtagning av sådan personal i den mån ersättning för provtagning inte har lämnats
på annat sätt, 
 

2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168), 
 

3. (a) personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19, (b) provtagningsmaterial, (c) medicinteknisk utrustning samt (d) läkemedel som
används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-
19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19, 
 

4. (a) sjukvårdsrådgivning samt (b) informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och
spridningen av sjukdomen covid-19, eller 
 

5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör (a) lokaler, material eller liknande samt (b) skyndsamma transporter.

Beskrivning
Område 1
1a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för
personalkostnader för hälso- och sjukvårdspersonal (max 2000 tecken):
Lokalvårdare som har extraanställts (timanställda) för att täcka upp sjukluckor. Bredvidgång, utökad bemanning, ökade
övertidsersättning, ökad köp av extern bemanning. Dessa har till största del arbetat inom äldreboenden. 
1b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för
personalkostnader för personal inom socialtjänstens omsorg om äldre perso-ner och personer med
funktionsnedsättning (max 2000 tecken):
Merkostnad sjuklön, vikariekostnader utöver ordinarie bemanning p g a brukare sjuka/misstänkt sjuka i covid -19, extra
anställning av 2 st vikarie, utökade kostnader för kommunen pga stängning av daglig verksamhet, utökad utbetaning till
LOV-företag som arbetat med daglig verksamhet på entreprenadboenden. Bredvidgång, utökad bemanning, ökad
övertidsersättning. 
1c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 au-gusti för provtagning
av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg om äldre personer och personer
med funktionsnedsättning (max 2000 tecken):
Kostnader för provtagning 

Område 2
2. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 au-gusti för
smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) (max 2000 tecken):
Lönekostnad då personal varit avstängd enligt smittskyddslagen, utbildning i hindra smittspridning mm. Material för
förebyggande smittskyddsåtgärder. 



Område 3
3a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för personlig
skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) (max 2000 tecken):
Avser tvål, desinfektionsmedel, handsprit, handskar, munskydd, visir, förkläden o liknande 
3b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för
provtagningsmaterial (max 2000 tecken):
Covidtester 
3c. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för
medicinteknisk utrustning (max 2000 tecken):
Pulsoxymetrar, termometer och linsskyddtermometer 
3d. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för läkemedel
(max 2000 tecken):
Inget värde angivet

Område 4
4a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för
sjukvårdsrådgivning (max 2000 tecken):
Inget värde angivet
4b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för
informationsinsatser till allmänheten (max 2000 tecken):
Tryckerikostnader, utskick, filmer, översättning, broschyrer, utbildning mm 

Område 5
5a. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för anpassningar
i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande (max 2000 tecken):
Datakommunikationsutrustning Kommunfullmäktigesalen samt datakonsultkostnad i samband med att möten digitalsierats.
Utrustning KS sessionssal. Glasvägg, luftrenare, städning. 
5b. Beskriv de merkostnader som covid-19 medfört under perioden 1 februari till 31 augusti för skyndsamma
transporter (max 2000 tecken):
Inget värde angivet

Ekonomi
Ange nedlagda kostnader (1 feb–31 aug) som ni ansöker om statsbidrag för. Ange kostnaderna exklusive moms.

Specificera förbrukade kostnader (1 feb – 31 augusti)
Område Sökt belopp (kr)

1a. Personal inom hälso- och sjukvård 2 114 113

1b. Personal inom socialtjänstens omsorg 7 900 022

1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg 25 679

2. Smittskyddsåtgärder 64 992

3a. Personlig skyddsutrustning 69 456 989

3b. Provtagningsmaterial 7 500



Prognos för perioden 1 september – 31 december
Ange planerade kostnader för resten av året (1 sep – 30 dec). Det prognostiserade beloppet ingår inte i denna ansökan
utan utgör underlag inför planeringen av nästa ansökningsomgång med sista ansökningsdatum den 30 november 2020.

Kompletteringar
Efter att ansökan har inkommit kan Socialstyrelsen komma att begära kompletteringar av ansökande region/kommun innan
beslut om fördelning fattas.

80 305 662

3c. Medicinteknisk utrustning 15 415

3d. Läkemedel 0

4a. Sjukvårdsrådgivning 0

4b. Informationsinsatser till allmänheten 344 840

5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande 376 112

5b. Skyndsamma transporter 0

Summa 80 305 662

Prognostiserade kostnader (1 september – 31 december) Prognostiserade belopp

1a. Personal inom hälso- och sjukvård 800 000

1b. Personal inom socialtjänstens omsorg 4 200 000

1c. Provtagning av personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänstens omsorg 0

2. Smittskyddsåtgärder 0

3a. Personlig skyddsutrustning 28 300 000

3b. Provtagningsmaterial 0

3c. Medicinteknisk utrustning 0

3d. Läkemedel 0

4a. Sjukvårdsrådgivning 0

4b. Informationsinsatser till allmänheten 0

5a. Anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande 0

5b. Skyndsamma transporter 0

Summa 33 300 000

Sökt belopp



Om webbplatsen
Kakor (cookies)
Personuppgifter
Tillgänglighet

Kontakta oss
Har du frågor om e-tjänsten?: 
e-tjanst.statsbidrag@socialstyrelsen.se

Fler kontaktuppgifter

Följ oss
Facebook

Twitter

Linkedin


	Namnlös



