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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 
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 Ärende  

1.   Val av justerare 
 

 

2.   Anmälningsärende 2020-09-21 
Dnr 2020-00617 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.   Delegationsbeslut 2020-09-21 
Dnr 2020-00619 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4.  Kc1 Förlängning av styrdokument 
Dnr 2020-00630 1.2.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

5.  Kc2 Svar på initiativärende: Reglera presidiernas roll i 
bolagsstyrelserna 
Dnr 2019-00266 1.1.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

6.  Kc3 Fyllnadsval till Fair Trade City 
Dnr 2020-00042 1.1.1.3 Programområde 1 

(Bil) 

7.  Kc4 Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 
Dnr 2020-00224 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

8.  Kc5 Delårsbokslut, tertial 2, Kommunstyrelsen 
Dnr 2020-00610 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

9.  Kc6 Delårsbokslut, tertial 2, Kommunfullmäktige 
Dnr 2020-00611 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

10.  Kc7 Svar på initiativärende: Politiska organisationen 
Dnr 2019-00798 1.1.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

11.  Kc8 Fyllnadsval kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
Dnr 2018-00708 1.1.1.3 Programområde 1 

(Bil) 

12.  KU1 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C) Serviceinsatser i privat regi 
Dnr 2016-00625 730 Programområde 2 

(Bil) 

13.  KU2 Svar på remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken 
- Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) 
Dnr 2020-00573 1.1.2.1 Programområde 2 

(Bil) 

14.  M1 Omreglering av tomträttsavgäld för Carolus 1 m.fl. 
Dnr 2020-00607 3.1.2.6 Programområde 4 

(Bil) 
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 Ärende  

15.  M2 Markanvisning till AB Toarpshus för byggande av 
trygghetsbostäder vid Dalhem i Dalsjöfors på Kerstinsgärde 
1:85 och del av Kerstinsgärde 1:2 
Dnr 2020-00334 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

16.  E1 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019 
Dnr 2020-00390 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

17.  E2 Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder för 
Blinda i Borås 
Dnr 2020-00613 2.4.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

18.  E3 Ökad kreditlimit Viskaforshem AB 2020 
Dnr 2020-00615 2.4.2.2 Programområde 1 

(Bil) 

19.  E4 Investeringsanslag avseende fastigheten Wiskania, 
Gässlösavägen Borås 
Dnr 2020-00647 1.2.4.0 Programområde 2 

(Bil) 

20.  E5 Externt samarbete med biogas 
Dnr 2020-00648 3.3.1.0 Programområde 1 

(Bil) 

21.  N1 Inbjudan till informationsmöte 
Dnr 2019-01025 1.1.6.4 Programområde 1 

(Bil) 

22.  SP1 Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 
Dnr 2020-00567 3.2.1.4 Programområde 4 

(Bil) 

23.  SP2 Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 
Dnr 2020-00407 3.3.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

24.  SP3 Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 
2021-2030 
Dnr 2020-00346 1.1.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

25.  CKS1 Regler för visselblåsarfunktionen 
Dnr 2020-00173 1.2.3.1 Programområde 1 

(Bil) 

 
 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förlängning av styrdokument 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

- Program mot hemlöshet i Borås Stad 

- Styr-och ledningssystem  

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Vision och strategi för Borås  
 

 

 

 

Datum 

2020-09-02 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00630 1.2.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

20200831  Svante Stomberg 

Kc1 



 

 

  Stadsdirektör 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av styrdokument 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

- Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle 

- Program för ett tillgängligt samhälle 

- Program mot hemlöshet i Borås Stad 

- Styr-och ledningssystem  

- Riktlinjer för medborgardialog 

- Riktlinjer för styrdokument 

- Vision och strategi för Borås  
            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 

våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 

revideras under 2020.   

De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

förlänga till och med 2021 är styrdokument som ses över inom ramen för 

Tillitsresan och bland annat mänskliga rättigheters arbetet. Kommunstyrelsen 

gör bedömningen att de behöver förlängas ett år till för att beredas ordentligt 

och hinna remitteras till berörda instanser.  

Kvalitetspolicyn och programmet för jämställdhetsintegreringen kommer att 

upphöra vid årsskiftet. Kvalitetspolicyn tas om hand i andra styrdokument och 

jämställdhetsfrågorna ingår i arbetet med att ta fram en plan för mänskliga 

rättigheter. Arbetet med jämställdhetsintegreringen följs upp i budgeten varje år 

oberoende av programmet.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Reglera presidiernas roll i 

bolagsstyrelserna 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat. 

 

 

 

 

Datum 

2020-09-03 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-21 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00266 1.1.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

20200813 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
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2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00266 1.1.2.0 

  

 

Svar på initiativärende: Reglera presidiernas roll i 

bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat.        

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) har vid Kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-03-04 lämnat in initiativärendet: Reglera presidiernas roll i 

bolagsstyrelserna. Initiativtagarna vill att Kommunstyrelsen tar fram riktlinjer 

för hur presidiernas roll i Borås bolag kan regleras i styrelsernas arbetsordning 

med syfte att säkerställa att alla styrelseledamöter har tillgång till fullgod 

information. 

I initiativärendet föreslås att varje bolag bör ha en arbetsordning som reglerar 

styrelsens arbetsformer. Av det gemensamma ägardirektivet framgår att 

styrelsen, för sitt arbete, ska ha en aktuell och för verksamheten anpassad 

arbetsordning. Denna ska fastställas årligen. Någon ytterligare reglering om 

innehåll bör inte göras då varje bolag är unikt och upprättar därmed för det 

specifika bolaget en unik arbetsordning. Bolagsgruppen informerar dock 

bolagen allmänt om vad en arbetsordning kan innehålla. 

I initiativärendet föreslås att ägaren ska utforma riktlinjer för hur 

arbetsordningen kan utformas gällande presidiernas roll i styrelserna för 

säkerställande av att samtliga styrelseledamöter har tillgång till fullgod 

information inför ett beslut. Av kapitel 8 Aktiebolagslagen (ABL) framgår att 

styrelsen är ett kollegialt organ där alla ledamöter ska beredas möjlighet att delta 

i arbetet. Styrelsen får enligt lag inte besluta i ett ärende, om inte såvitt möjligt 

samtliga ledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att kunna avgöra 

ärendet (ABL 8:21, p 2) samt även fått tillfälle att delta i ärendets behandling 

(ABL 8:21, p 1). Styrelsen kan vid behov inrätta olika arbetsgrupper, men då 

mer som en till sammanträdet beredande grupp. Arbetsgrupper inkluderande 

presidier bör däremot inte ges särskilda beslutsbefogenheter. 

Kommunstyrelsen bedömer med anledning av ovan att det inte ska utarbetas 

riktlinjer för hur presidiernas roll i Borås Stads bolag regleras i styrelsernas 

arbetsordning.  
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Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V): Reglera 

presidiernas roll i bolagsstyrelserna: 2019-03-04 

2. Kommunstyrelsens skrivelse, 2020-09-07   

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



Initiativärende till Kommunstyrelsen 2019-03-04: 
 

Reglera presidiernas roll i bolagsstyrelserna 

 
Den senaste tidens mediala debatt om Borås Energi och Miljö AB har aktualiserat frågan om 
presidiernas roll i de kommunala bolagens styrelser. 
 
Det bör konstateras att Borås Stads modell med presidier i bolagsstyrelser inte är självklar. I 
Aktiebolagslagen ges endast styrelsens ordförande en särställning och enligt samma lag ska alla 
styrelseledamöter ha lika möjlighet att delta i arbetet. SKL:s material Principer för styrning av 
kommun- och landstingsägda bolag (2006) avråder explicit från att tillsätta presidier med särskild 
beslutsrätt om inte särskilda skäl föreligger. 
 
Vänsterpartiet ser ändå vissa fördelar med den nuvarande ordningen. Inte minst i att den möjliggör 
för oppositionen att få visst inflytande över beredningen av ärenden till styrelsen. Samtidigt vill vi 
betona vikten av att alla styrelseledamöter har tillgång till fullständig information inför att styrelsen 
fattar beslut. Detta är särskilt viktigt för partier som inte ingår i den styrande koalitionen eller i det 
största oppositionsblocket. 
 
Varje bolag bör ha en arbetsordning som reglerar styrelsens arbetsformer. Vänsterpartiet vill att 
Borås Stad som ägare till bolagen tar fram tydliga riktlinjer för hur arbetsordningen kan utformas 
gällande presidiernas roll. Detta för att säkerställa att alla styrelseledamöter har tillgång till fullgod 
information inför att beslut fattas och för att tydliggöra att presidiet inte har mandat att på egen 
hand fatta beslut.  
 
Vänsterpartiet yrkar därför att 
 

- Kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för hur presidiernas roll i Borås Stads bolag kan regleras i 
styrelsernas arbetsordning med syfte att säkerställa att alla styrelseledamöter har tillgång till 
fullgod information 

 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen, 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fyllnadsval till Fair Trade City  
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Mattias Karlsson (M), väljs till ledamot i Fair Trade City till och med 31 

december 2022.   

 

 

 

Datum 

2020-09-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00042 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Camilla Christiansen 
 

Datum 

20200831 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lisette Elander 
Handläggare 
033 357036 
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2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00042 1.1.1.3 

  

 

Fyllnadsval till Fair Trade City    

Kommunstyrelsens beslut 

Mattias Karlsson (M), väljs till ledamot i Fair Trade City till och med 31 

december 2022.     

Beslutsunderlag 

1. Fyllnadsval till Fair Trade City  

Beslutet expedieras till 

1. Mattias Karlsson 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.               

 

 

 

Datum 

2020-09-10 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00224 1.2.3.3 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20200831 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Lars-Olof Danielsson 
Handläggare 
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2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00224 1.2.3.3 

  

 

Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.               

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har vid granskning av nämndernas ärendeberedning undersökt 

om denna är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav. Granskningen 

har resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat den 17 februari 2020. 

Kommunstyrelsens har uppmanats att avge sina synpunkter på rapporten senast 

den 30 september 2020.                             

Ärendet i sin helhet 

 

Ärendeberedning 

Stadsrevisionen utförde motsvarande granskning av Kommunstyrelsens 

ärendehantering förra året. Kommunstyrelsen framförde, i yttrande den 17 juni 

2019, en del invändningar mot de slutsatser som Stadsrevisionen kom fram till i 

sin granskning. I nu aktuell rapport redovisas visserligen att Kommunstyrelsen 

har haft invändningar mot slutsatserna men inga av invändningarna redovisas 

eller kommenteras på annat sätt. På sätt anges i nu aktuell rapport baseras 

denna på väsentligen samma material som den förra och slutsatserna synes vara 

desamma. Något bemötande av Kommunstyrelsens kritik återfinns inte i 

rapporten. Kommunstyrelsen vidhåller vad som angav i yttrandet den 17 juni 

2019. 

Enligt 4 kap 20 § Kommunallagen får varje ledamot i nämnden väcka ärenden i 

nämnden. Det är således upp till nämndens ledamöter att väcka de ärenden var 

och en av dessa finner lämpligt. Något krav på kvaliteten eller formen för 

ärendens väckande finns inte. Med några få undantag är det således förbehållet 

ledamöterna, d v s förtroendevalda, att bestämma vilka ärenden som alls ska 

företas till nämnden. Det är därmed också rimligt att det är de förtroendevalda 

som bestämmer omfattningen av utredningen, som ligger till grund för 

kommande beslut i nämnden. Den formen som Stadsrevisionen förordar, med 

inledning och utredning av ärenden inklusive förslag till beslut, helt utan 

inblandning av de som har ensamrätten att sedan bestämma om ärendet alls ska 

väckas i nämnden och sedan beslutet, synes arbetskrävande.  
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I Stadsrevisionens rapport slås i inledning fast att beslut i Kommunfullmäktige 

ska beredas före beslutsfattandet och att beredningen är reglerad i ”principiella 

lagar och förarbeten”. Vidare anges att beredningsprocessen ska vara 

transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka 

som har ansvaret för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet 

har beretts i olika led i organisationen. Det är korrekt att de flesta beslut i 

Kommunfullmäktige måste föregås av beredning. Det regleras i 5 kap 26 § 

Kommunallagen. Där anges att innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det 

ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av 

en fullmäktigeberedning. Därtill anges i 5 kap 28 § andra stycket 

Kommunallagen att styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om 

inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Det är 

således viktigt att Kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till beslut i 

Kommunfullmäktige, för de av Kommunstyrelsens ärenden som går dit. Vem 

som framställt yrkande i respektive nämnd och i styrelsen framgår uttryckligen 

av nämndens och styrelsens respektive protokoll. Något krav på att viss 

tjänstemannaberedning eller att det framgår vilken eller vilka tjänstepersoner 

som deltagit i beredningen inför Kommunstyrelsens förslag till 

Kommunfullmäktige finns inte.  

Trots avsaknad av lagstöd kring tjänstepersoners närvaro i Kommunstyrelsens 

beredning av ärenden slås i rapporten ändå fast att det är den anställda 

tjänstepersonen som ska ta fram underlag till de politiska besluten och 

underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se 

vilka sakliga och rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av 

beslut. Såvitt kan bedömas, baseras Stadsrevisionens slutsatser i denna del på 

uttalanden från kommittén ”En kommunallag för framtiden”, SOU 2015:24, 

där kommittéuttalanden, till stöd för förslaget att ge kommundirektören ett 

uttalat ansvar för att förse styrelsen med underlag till samtliga beslut och tillse 

att besluten sedan verkställs, citeras i Stadsrevisionens rapport. Denna del av 

kommitténs förslag togs emellertid bort i propositionen och kom inte heller att 

bli en del av Riksdagens beslut om ny Kommunallag. Det förefaller något 

oegentligt att hänvisa till ”lagstiftarens intentioner” och åberopa 

kommittéuttalanden, som aldrig lett till lagstiftning, när det är Riksdagen som är 

den lagstiftande församlingen. Det är nog oomtvistat att anställda 

tjänstepersoner i olika professioner ska utföra sina uppgifter de är anställda för 

och att allt det hjälper de förtroendevalda att fatta såväl lagliga som kloka 

beslut. Något lagkrav att anställda ska få sina åsikter eller sitt underlag redovisat 

finns det dock inte. Trots detta förekommer det, när tjänstepersonen anser det 

befogat, rena tjänstemannapromemorior i vissa ärenden. 

Det finns inte heller något lagstöd för viss kvalitet på beredningen, vilket även 

Stadsrevisionen redovisar i revisionsrapporten. 
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Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 

Den gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder togs fram i 

syfte att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut och ska 

ses som en rekommendation. Rutinen är fastställd av Stadsdirektören och gäller 

för alla förvaltningar. Detta framgår på sidan två av rutinen samt att den är 

fastställd 6 maj 2019. 

Som Stadsrevisionen påpekar i sin rapport kan det enkelt uppfattas som att 

rutinen även gäller för nämnderna då det i ingressen av rutinen står ”Den 

gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med 

Kommunstyrelsen som undantag”. Detta är givetvis olyckligt och 

Kommunstyrelsen tar till sig av kritiken. Vägledningen synes visserligen i 

huvudsak ha uppfattats som just en rekommendation, på sätt framgår av 

Stadsrevisionens genomgång av de olika nämndernas ärendehantering, men den 

kommer ändå att revideras. 

Nämndernas beredning 

Nämndernas beredning ser olika ut, eftersom förutsättningar skiljer sig mellan 

nämnderna. De två nämnder som konsekvent tillämpar tjänsteskrivelser, har 

verksamhet, som i huvudsak innefattar myndighetsutövning. Stadsrevisionens 

granskning innefattar visserligen inte den typen av ärenden, enligt ingressen till 

såväl den nu aktuella granskningen som förra årets granskning av 

Kommunstyrelsen, men inte ens för denna ärendetyp finns det, enligt 

Kommunstyrelsen, något lagkrav på tjänsteskrivelse. Dock torde utrymmet för 

varierade beslut, baserad på olikartad politisk uppfattning, vara starkt begränsat 

i ärenden om myndighetsutövning, varför skillnaden mellan ren tjänsteskrivelse 

och politiskt påverkad sådan blir väldigt liten. 

Rollfördelning  

Stadsrevisionen har på flera ställen angett att otydligheten om vem som har fört 

fram visst underlag till beslut gör deras arbete med att bedöma 

ansvarsutkrävandet otydlig. Kommunstyrelsen har svårt att se det problemet, 

eftersom det alltid är nämnden som har ansvaret för de beslut som fattas och 

att underlaget för beslutet är tillräckligt. För att förklara rollfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i skrivelsemallen som används kan följande 

fastlås.   

Handläggare: Handläggaren är den som skriver fram ärendet, namnet på 

handläggaren står med för att kunna lämna upplysningar i ärendet. 

Förvaltningschef: Förvaltningschefen står med som verkställande av det fattade 

beslutet för sin förvaltning. 

Ordförande: Den som lägger förslaget till nämnden och som är ansvarig 

tillsammans med nämnden för beslutet. 

Borås Stads modell liknar i mångt och mycket en traditionell modell med 

tjänsteskrivelser men det är nämnden som bär ansvaret. 
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Tryckfrihetsförordningen, Arkivlagen och Arkivregler för Borås Stad 

Stadsrevisionen framför kritik mot att nämnderna bryter mot 

tryckfrihetsförordningen och arkivregler för Borås Stad. I rapporten hävdar 

Stadsrevisionen att nämnderna expedierar handlingar utan att dessa diarieförs 

eller anser dem som upprättade genom att publicera dem på Borås Stads 

webbplats. 

Stadsrevisionen hävdar att förhållandet strider mot tryckfrihetsförordningens 

bestämmelser om när handlingar skall anses upprättade. 

En skrivelse som ska till nämnden är ett politiskt förslag från ansvarig politiker. 

Datum för upprättande av en skrivelse är alltid satt till sammanträdesdagen. 

Innan det fattas beslut i nämnden är det ett yrkande, som kan återtas eller 

ändras av initiativtagaren (ansvarigt politiker). Formellt är det ett politiskt 

förslag, som får sin slutliga utformning först när beslut har fattats i nämnden. 

Det framgår av 5 kap. 67 § Kommunallagen. Protokoll ska för varje ärende 

redovisa vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka. I 

detta fall är det politiska förslag som kan tas tillbaka eller ändras under perioden 

de återfinns på Borås Stads webbplats fram tills att mötet har hållits, varför de 

inte diarieförs. 

För att öka transparensen och möjligheten för kommuninvånarna att följa 

sammanträdena publiceras handlingar till Kommunstyrelsen innan 

sammanträdena på Borås Stads webbplats. Såväl yrkande som beslut kan 

emellertid ändras fram till dess nämnden tar beslut, varför upprättandedatum 

sätts till sammanträdesdagen  

Det förhållandet att beslutsförslag med tillhörande underlag sänds till 

nämndens ledamöter inför sammanträdet innebär inte att handlingarna anses 

upprättade i Tryckfrihetsförordningens mening. Stadsrevisionens åsikt, att 

motsvarande handlingars publicering på kommunens webbplats medför att de 

kan anses expedierade och därmed upprättade, har dock visst fog för sig. 

Kommunstyrelsen anser dock att det, med stöd av Kommunallagens regler om 

vad som ska protokollföras i form av yrkanden och förslag (5 kap 67 §), finns 

sakligt fog att inte diarieföra förslag och yrkanden, som ännu inte fått sin 

slutliga utformning. 

Ärendehandbok, arbetsrutiner och processbeskrivningar 

Stadsrevisionen hävdar att avsaknaden av styrdokument och en tydlig ordning 

för ärendeberedningen försvårar allmänhetens insyn.  

Borås Stad har under 2017/2018 genomfört ett omfattande projekt inom den 

nämndadministrativa processen med byte av system och i samband med det sett 

över hanteringen av ärenden till samtliga nämnder. Det finns nu 

väldokumenterat hur detta ska genomföras genom rutiner, mallar, instruktioner 

och filmer. En stor utbildningsinsats har även genomförts i systemets 

handläggning och information genom nämndbesök. 
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Sammanfattande bedömning 

Kommunstyrelsen har uppfattningen att den beredning som idag finns inför 

beslut i nämnderna väl följer de regler som finns i Kommunallagen. Det är 

enligt 4 kap 20 § Kommunallagen ledamöterna i Kommunstyrelsen som väcker 

ärendena i styrelsen. Något lagstadgat kvalitetskrav på beredningen, som ligger 

till grund för besluten, finns inte. Kommunstyrelsen anser att det är effektivt att 

de förtroendevalda är delaktiga redan i ärendets inledning för att om möjligt 

undvika onödig administration. Därtill konstaterar Kommunstyrelsen att 

förvaltningen nyttjas väl för att ta fram underlag till beslut och att den av 

Stadsrevisionen uppmålade motsättningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner inte finns. Tvärtom nyttjas tjänstepersonernas profession för att 

få fram så fullödiga beslutsunderlag som möjligt. Det är dock alltid nämnden 

som har ansvar för de beslut som fattas och att det finns tillräckligt och korrekt 

beslutsunderlag. Kommunstyrelsen har därför väldigt svårt att förstå 

Stadsrevisionens farhåga för att det blir otydligt från vem ansvar kan utkrävas. 

Den gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder togs fram i 

syfte att vägleda förvaltningarna i hur en beredningsprocess kan se ut och ska 

ses som en rekommendation. Kommunstyrelsen ambition är att revidera 

rutinen och sedan föreslå Kommunfullmäktige att fastslå den. I arbetet kommer 

även ingå att slå fast rollfördelningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner vad gäller skrivelsemallen. 

För nämndernas beredning kommer detta göra att det kommer finnas en 

fastslagen process för nämnderna. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

2. Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder   

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upp-
rätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedömer 
att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad 
saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska 
och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former 
av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte 
lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges 
i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder behöver 
förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning 
av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i samband med expediering behöver 
ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda  
nämnder. Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses  
senast 2020-05-29.

Bill Johansson     Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2020-02-17

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
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Ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås 
Stads nämnder. Utgångspunkten i granskningen är följ 
samhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet 
med granskningen är att bedöma om nämndernas ären
deberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommun
fullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag ska, med ett 
par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattan
de. För att tillgodose lagstiftningens krav och intentioner 
i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunal
lagen och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens 
beredning som är tydlig och transparent för både förtro
endevalda och anställda inom förvaltningen men även 
för kommunens invånare. Förtroendevalda och invånare 
ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, 
opartiska och baserade på professionell sakkunskap och en 
allsidig belysning av de aktuella områdena. De kommuna
la beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de 
förtroendevaldas bedömningar och ställningstaganden. 
En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kom
munala förvaltningen och är av stor vikt för demokratin, 
möjligheten att fatta välgrundade beslut och för förtroen
det för den kommunala verksamheten.

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i Borås Stad och den sammanfattande 
bedömningen var att bristerna inom området var så bety
dande att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kun
de ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behövde, 
enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig 
och transparent ärendeberedningsprocess som klargjor
de rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänste
personer. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att 
beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, baserade på 
professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna bedömdes 
som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningspro
cess som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella 
i innevarande granskning av övriga nämnders ärendebe
redning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut. Skillnaderna beror 

i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive 
förvaltningsorganisation. Ingen granskad nämnd har 
fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det 
finns ett centralt framtaget dokument på förvaltnings
nivå  Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder 
– som syftar till att styra nämndernas ärendeberedning. 
Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla 
för Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts 
av rätt instans och följsamhet mot dess innehåll innebär i 
betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvalite
ten på ärendens beredning, utan det är nämnden och i 
förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör 
om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta 
beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen 
och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och rikt
linjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad anger att det är nämn
dens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden 
behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till 
beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta 
åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet 
kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna ska avse 
såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka 
särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter nämnderna har. 
I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommun
styrelsen genom sin övergripande lednings funktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kom
munala demokratin och samspel mellan politik och för
valtningar. Delegationen från Kommunfullmäktige till 
Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseen
de ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga 
nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra sty
rande dokument inte angett någon övrig styrning för 
hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller de
legerat beslutsmandat avseende en gemensam ärende
beredningsprocess. 
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Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt 
i ovanstående att varje nämnd själv har ansvar för att, 
med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta 
de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens bered
ning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendebered
ningsprocess upprättas för Borås Stads nämnder ska den 
enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av 
samtliga nämnder var för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder av Stads
ledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa 
en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande 
grunder i Staden. Dokumentet anges också ha som syfte 
att fastslå en gemensam process som vänder sig till för
valtningschefer, nämnders presidium, handläggare samt 
nämndsekreterare. Den gemensamma beredningsproces
sen har beslutats och fastställts av kommunchefen och 
intervjuade vid Stadsledningskansliet ger uttryck för 
att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet 
följer inte de anvisningar som finns i Borås Stads riktlinjer 
för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma 
ärendeprocessen medför en rad olika avsteg från tillämplig 
lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av 
inriktning på beredningen riskerar att påverka tjänsteper
soners saklighet, oberoende och allsidiga belysning inom 
ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska syn
punkter och tjänstepersoners faktaunderlag i ärendeskri
velser leder till bristande transparens genom att det inte 
framgår vem som har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som 
skickas eller publiceras från en kommun att betrakta som 
en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. 
Diarieförda handlingar ska förvaras och bevaras i enlig
het med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma 
beredningsprocessen förordar att endast ärendeskrivel
ser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och even
tuella reservationer eller särskilda yttranden ska aldrig 
tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ären
deskrivelser kan behöva ändras efter nämndsammanträ
den. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än 
det ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och 
protokoll sköts i Borås Stad genom diarie och ärende
hanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i sys
temet framgår att Borås Stads ärendeskrivelser kan vara 
registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämn
dens sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads 
nämnder sina handlingar inför nämndsammanträden på 
Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. 
Detta innebär olika typer risker för avsteg gentemot lag
stiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna 
handlingar inte blir diarieförda som de ska. Om hand
lingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan 
de behöva ändras efter nämndssammanträdet i det fall 
nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. 
Det finns då risk för att ändringar genomförs i en upprät
tad allmän handling vilket är att betrakta som gallring. 
Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestäm
melser. Följsamhet gentemot ovan bestämmelser leder i 
dessa omständigheter till ytterligare en risk  att det finns 
två delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende 
på om skrivelsen upprättats före eller efter nämndens sam
manträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i 
förekommande fall försvåra utomståendes insyn i ärendet 
samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning 
betydande brister i dokumentet Gemensam ärendeprocess 
– Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats 
av någon nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet 
gentemot den gemensamma beredningsprocessen inne
bär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig 
lagstiftning. Samtidigt visar granskningen att dokumentet 
fått olika grad av styrande effekter på ärendeberednings
processen i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut i flera avseenden. I 
granskningen konstateras att det finns variationer i nämn
dernas ärendeberedningsprocesser gällande förekomsten 
av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer inom 
respektive processteg visar också på skillnader. De flesta 
nämnderna har olika former av interna processbeskriv
ningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin 
ärendeberedningsprocess. 
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Trots de skillnader som finns visar granskningen att 
det går att urskilja två huvudsakliga typer av ärende
beredningsprocesser hos Borås Stads nämnder.Den för
sta huvudtypen följer i större omfattning dokumentet 
Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Dessa processer medför i varierande grad politisk avstäm
ning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämnd sammanträde. 
Dessa nämnder använder sig också av dokumentmal
len för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både 
nämndens ordförande och för valtningschef skriver under 
ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de gran
skade nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer 
det att man ändrar i ärendeskrivelser efter nämndsam
manträden och att utskickade förslag inför sammanträden 
inte är upprättade och registrerade i diariesystemet trots 
att handlingarna är att betrakta som expedierade. De fles
ta nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och andra underlag efter mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är 
Arbets livsnämnden, Fritid och folkhälsonämnden, För 
skole nämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie och 
vuxen   utbildningsnämnden, Individ och fam ilje    om sorgs
nämnden, Kulturnämnden, Lokal försörj nings nämnden, 
Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska 
nämnden, Vård och äldrenämnden och Över för myndar
nämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avvi
ker mer från dokumentet Gemensam beredningsprocess 
– Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga poli
tiska avstämningar före eller under ärendens beredning. 
De har inte heller avstämning före utskick till presidie 
eller nämndsammanträden. Dessa nämnder använder 
sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, proto kollsutdrag 
och andra underlag expedieras till berörda efter nämnd
sammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser 
efter nämndens sammanträden. Nämnder som ingår i 
denna kategori är Miljö och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående 
att förtroendevalda i Borås Stad har olika förutsättningar 
när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler 
och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås 
Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedö
mer att merparten av de granskade nämnderna gör olika 
former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess in
tentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
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de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de 
instruktioner som anges i dokumentet Gemensam bered
ningsprocess  Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhälls bygg
nadsnämnden och Miljö och konsumentnämnden, 
bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärende be red
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i 
beaktande av lagstiftningens krav inom området, behöver 
upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör 
nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt 
Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås 
Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens 
mening hållas samman av Kommunstyrelsen och ge
nomföras i bred dialog med samtliga nämnder och för
valtningar. Gemensamma vägledande principer och 
bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska 
enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med 
hän syn till lagar och andra författningar, upprätta de ar
betsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor 
utsträckning och Stadsrevisionen bedömer att förtroende
valda i Borås Stad därmed har olika förutsätt ningar när 
beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och 
riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att 
merparten av de granskade nämnderna gör olika former 
av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattan
de som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess  Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbygg
nads nämnden och Miljö och konsumentnämnden, 



bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendebered
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänste personer i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktan
de av lagstiftningens krav och intentioner inom området, 
behöver fastställa och tydliggöra nämn dens ärendebe
redningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens be
dömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett så
dant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genom föras i bred dialog med 
samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägle
dande principer och bestämmelser för ärendens beredning 
i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan 
beslutas av Kommunfullmäktige.
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska 
processen och i det politiska arbetet i en kommun. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha 
tillräckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och 
ha insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning inför 
beslut i Borås Stad. Stadsrevisionens samlade bedömning var att Kommunstyrelsens ärendebe-
redning avvek från lagstiftarens intentioner på flera punkter och att bristerna var så betydande 
att den inte kunde anses som ändamålsenlig. Innevarande granskning är en fortsättning av 
föregående års granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning. 

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är undersöka om Borås Stads nämnder har en ändamålsenlig ärendebered-
ning som uppfyller lagstiftningens krav. 

Revisionsfrågor:

• Uppfyller Borås Stads nämnder lagstiftningens krav på beredning av ärenden?

• Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärende-
beredningsprocessen i respektive nämnd?

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner avseende ärendeberedning i nämnderna?

• Finns ett fungerande arbetssätt avseende beredningsarbetet i Borås Stads nämnder?

• Säkerställer nämnderna i Borås Stad att ärendeberedningsprocessen är transparent och 
dokumenterad? 

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kultur-
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden. 

Granskningen omfattar också Kommunstyrelsens hantering av vissa ärenden och dess sam-
ordnande funktion. Granskningen omfattar inte ärendeberedning eller ärendehantering när det 
gäller myndighetsutövning mot enskild.
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig lagstiftning och 
föreskrifter. Lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente utgör också 
revisionskriterier. Allmänna råd och riktlinjer från statliga verk/styrelser är i förekommande fall 
revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

Stadsrevisionen genomförde vid granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 
en omfattande genomgång av områdets lagliga förutsättningar med stöd av sakkunnig från 
Göteborgs universitet. Resultaten av genomgången är till största delen även relevanta för inneva-
rande års granskning. Genomgången av dessa revisionskriterier har i mindre avseenden reviderats 
och uppdaterats. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer vid berörda nämnder. 
Granskningen har vid behov kompletterats med enkla följdfrågor per e-post. 

Samtliga intervjuade i granskningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 
2.1-2.2 har även faktagranskats av Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen.

1.7 Föregående års granskning
Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning var att bristerna inom området var så betydande 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen var inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och en 
tydlig ordning för ärendeberedningen bedömdes försvåra allmänhetens insyn. Bristande rutiner 
vid protokollföring medförde risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid 
och försämrad protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
bedömdes sättas ur spel genom politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstemän och avsaknad av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Förhållandena var i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattade grund-
läggande demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  

Kommunstyrelsen behövde enligt Stadsrevisionens bedömning upprätta en tydlig och trans-
parent ärendeberedningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, 
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens upprättade 17 juni 2019 ett svar till Stadsrevisionen. I svarets beslut fram-
kommer att Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog.1 

1 Dnr: KS2019-00197
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Utgångspunkter och definitioner

Hanteringen av kommunala ärenden omgärdas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redo-
görs för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen eller förvaltningslagen. Ärende kan dock 
definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.2 Det innebär att begreppet 
avser kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltningsverksamhet eller 
faktiskt handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet som leder till ett 
beslut genom vilket myndigheten (ex. kommunen) vill påverka myndigheter eller enskilda.3 

Handläggning
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende 
inleds till att det avslutas.4 I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, 
föredragning och beslutsfattande.5 Handläggning av ärenden omfattas av en rad lagar och regler 
(se kap 2.2). I granskningen kommer begreppet att användas för att beskriva det arbetet som 
handläggaren utför, dvs. inte de åtgärder som görs av administratörer eller beslutsfattare.

Ärendeberedning
Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett 
ärende som det ska beslutas om. Beredningen av ett ärende syftar till att förse myndigheten med 
ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut. Beredning av ärenden har en central roll i den 
kommunala förvaltningen och för den politiska processen i kommunen.6  

Beslut
Det finns ingen fastslagen definition av uttrycket beslut. Uttrycket innefattar dock regelmässigt 
ett uttalande från en myndighet som har för avsikt att ha vissa verkningar för den eller de som 
beslutet riktar sig till. Beslut i kommunal verksamhet kan delas in på många olika sätt. Vanliga 
indelningar är t.ex. gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, interna eller externa, 
individuella eller generella och beredningsbeslut.7

Expediering
Expediering avser när ett ärende eller en handling har skickats till någon utanför myndigheten. 
Expediering anses ha skett när en handling lämnats ut, skickats iväg eller på annat sätt gjorts 
tillgänglig (t.ex. på kommunens webbplats). När en handling expedieras anses den som upprättad 
och blir då en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen.8

Administration
Med administration avses i granskningen den behandling av handlingar som utförs i ärendet i 
ärendehanteringssystemet. Det innefattar bl.a. utskick, kontroll och registrering.

2 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:24f. 
3 Prop. 1985/86:80:14. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45
4 Prop. 2016/17:180. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:25f
5 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:427.  
6 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f 
7 von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018:60ff.
8 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:168ff
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Tjänsteskrivelser eller tjänsteutlåtanden
Det finns ingen fastslagen definition av begreppen tjänsteskrivelse eller tjänsteutlåtande. 
Begreppen definieras vanligen som en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för politiska 
beslut. Skrivelsen är ett sakkunnigt, allsidigt, sakligt och objektivt förslag från förvaltningen till 
nämnden. Tjänsteskrivelsen innehåller förslag som syftar till att en nämnd ska fatta beslut, till 
exempel godkänna en åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.9

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

2.2.1 Regeringsformen (RF)
Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar. Dessa fyra grundlagar utgör 
Sveriges skrivna författning. Grundlagarna kompletteras av allmänna lagar och ett stort antal 
speciallagar, förordningar och föreskrifter. 

Regeringsformen innehåller i korta drag bestämmelser om; folksuveränitetsprincipen, fri- och 
rättigheter, riksdagen, statschefen, regeringen, lagar och övriga föreskrifter, finansmakten, inter-
nationella förhållanden, rättskipningen och förvaltningen, konstitutionell kontroll, kommuner 
och bestämmelser vid krig och krigsfara. 

I regeringsformens 1 kapitel 9 § framgår att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.10 Reglerna 
om opartiskhet innebär att det finns konstitutionell grund för de jävsregler som kommunallagen 
rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller.11 

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en annan av Sveriges grundlagar. Den berör bland annat 
frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innehåller regler om allmänna handlingars offentlighet.12 Syftet med 
offentlighetsprincipen är bl.a. att garantera rättssäkerhet och effektivitet i folkstyret. Genom 
myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas av invånare, media 
m.fl. förväntas de anstränga sig särskilt för att handlägga ärenden korrekt. 

För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses 
som en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och 
att den är antingen inkommen eller upprättad där.13 

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) innehåller bestämmelser om hur all-
männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas arkiv ska enligt 
arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:14

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

9 Se exempelvis: Malmö Stad, Ärendehandbok 2015; Åtvidabergs kommun, Ärendehandbok 2017; Norrköpings kommun, ärendehandbok 

2017; Linköpings kommun, Ärendehandbok 2016; Botkyrka Kommun, Ärendehandbok 2009; Kumla kommun, Ärendehandbok; Borås 

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10 1 kap. 9 § Regeringsformen
11 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen
14  3 § st. 3 Arkivlagen
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser.

2.2.3 Kommunallagen (KL)
Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i 290 kommuner och 
21 regioner. Kommunallagen innehåller bland annat grunderna för den kommunala verksam-
heten, regler för kommunal organisation och vad som omfattas av kommunala angelägenheterna. 
Dessutom finns kapitel om kommunal ekonomi och laglighetsprövning.

I kommunallagen finns bland annat regler om beredning, det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 
KL. Kommunallagen slår bland annat fast att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksam-
hetsområde berörs eller en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs.15 En nämnd vars verk-
samhetsområde berörs ska också alltid ges möjlighet att yttra sig ifall en fullmäktigeberedning 
bereder ärendet.16 

Kommunallagen anger även ett antal områden som undantas beredningstvånget. Beredning 
behöver inte ske vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller beslut om ansvarsfri-
het. Brådskande ärenden får avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet.17 Alla ärenden som inte omfattas av undantagen måste beredas.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.18 

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. I 
nämndernas uppgifter kan också ingå att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhan-
dahållas kommunens medlemmar. Nämndernas verksamhet ska enligt 6 kap. 6 § KL bedrivas 
i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. När det gäller sådan 
myndighetsutövning som en nämnd utövar mot någon enskild får Kommunfullmäktige inte 
bestämma hur nämnden i ett särskilt fall ska besluta.19 Nämndernas möjlighet till myndighets-
utövning regleras i speciallagstiftning.20

Kommunfullmäktige kan besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet.21 Bestämmelsen innebär att Kommun fullmäktige 
kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder.22

Beredningen syftar till att ge nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ett tillför-
litligt och allsidigt underlag för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I kommu-
nallagen följer detta av att nämnderna och fullmäktigeberedningarna förutsätts utforma förslag 
till beslut i ärenden. Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, 
utan det är nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen 
ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Bristande beredning kan leda till återremiss av 
ärendet och laglighetsprövning kan leda till att nämndens eller fullmäktiges beslut upphävs.23 

15 5 kap. 26 § Kommunallagen
16 5 kap. 27 § Kommunallagen
17 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen
18 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff
19 12 kap. 2 § Regeringsformen
20 Ibid.
21 Kommunallagen 6 kap. 8 §
22 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:130
23 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359



Kommunallagen slår också fast att nämndens ordförande ska tillse att det förs protokoll vid 
sammanträdet. Protokollet ska enligt KL i första hand: 24

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Ett tillkännagivande av att proto koll 
justerats ska finnas tillgängligt på kommunens elektroniska anslagstavla senast andra dagen efter 
att protokollet justerats. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagan-
detidens utgång.25

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltnings-
myndigheter. Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter 
ska handlägga sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regerings-
formen framgår av förvaltningslagen att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i 
rättsordningen och att verksamheten ska präglas av saklighet och opartiskhet. Därutöver ska ett 
ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts.26 

Detta framgår av följande fyra principer:

• Legalitetsprincipen: Myndigheter får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsord-
ningen27 

• Objektivitetsprincipen: I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk28

• Proportionalitetsprincipen: Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om 
åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärder får heller inte vara mer 
långtgående än vad som behövs29  

• Officialprincipen: En myndighet ska tillse att ärenden utreds tillräckligt för att kunna 
fatta beslut30 

Det framgår av 5 § förvaltningslagen att dessa principer gäller all offentlig verksamhet och utgör 
en allmän grund för god förvaltning. Av förarbetena till den nya förvaltningslagen gäller dessa 
riktlinjer även då det är fråga om faktiskt handlande eller ren service. Av förarbetena framgår även 
att utgångspunkten bör vara att samtliga förfaranderegler i förvaltningslagen bör vara tillämp-
liga vid all ärendehandläggning oberoende om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 
enskild eller inte. I den utsträckning det finns anledning att göra avsteg från förvaltningslagens 
förfaranderegler bör en undantagsreglering efter behov kunna utformas utifrån de särskilda 
förutsättningar som gäller för handläggningen av en specifik typ av ärenden.31

24 5 kap. 65-70 §, 6 kap. 35 § Kommunallagen
25 8 kap. 10-12 §§ Kommunallagen
26 5, 9 §§ Förvaltningslagen
27 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 1 § Regeringsformen 
28 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 9 § Regeringsformen
29 5 § Förvaltningslagen. 
30 20 § Förvaltningslagen
31 Prop. 2016/17:180:52 f, 60. Lagrådsremiss, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 2017:48. Ahlström, Kristina; 

Förvaltningslagen – En kommentar, 2017: 28 f, 65f. von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:87.
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2.2.5 Ärendeberedning – Normering och vägledning
I betänkandet till ny kommunallag bedömer utredningen att en god förvaltning behöver förena 
en representativ demokrati med rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet så att de politiska 
besluten fattas på ett optimalt sätt. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att vid-
makthålla principen om den representativa demokratin genom att de förtroendevalda ska fatta 
beslut i de strategiska och övergripande frågorna och att de ska ha kvar det yttersta ansvaret för 
den kommunala verksamheten. I en allt mer komplicerad verksamhet finns en risk att de för-
troendevaldas tid i alltför stor utsträckning ägnas åt detaljfrågor. Det är därför viktigt att dessa 
frågor hanteras av förvaltningspersoner så att de förtroendevalda får utrymme att fokusera på de 
övergripande politiska frågorna.32

Utredningen menar att kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och anställda.33 I de anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och 
sakliga omständigheter när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. Politisk styrning 
och verksamhetsstyrning måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisatio-
ner.34 Det är de anställda tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten 
och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och 
rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av beslut. De förtroendevalda ska kunna 
känna tillit till de anställda och veta att det framtagna beslutsunderlaget är sakligt, opartiskt 
och baserat på professionell sakkunskap om det aktuella området. En sådan ordning borgar för 
rättssäkerhet inom den kommunala förvaltningen.35

Vidare betonar utredningen vikten av förvaltningens transparens från ett demokratiskt perspektiv. 
För att tillgodose medborgares krav på rättssäkerhet krävs en reglering av den kommunala förvalt-
ningen som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen 
men även för invånarna i kommunen.36

Transparensen när det gäller hur beredning och beslutsunderlag tagits fram är också angelägen för 
den politiska minoriteten för att denna ska kunna bedöma på vilka grunder beslut har fattats. 37

I rapporten ”Det välgrundade beslutet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspo-
litisk utvärdering (IFAU) 2013 görs en genomgång av kriterierna för ett välgrundat beslut med 
utgångspunkt från tidigare forskning och en utredningsmodell presenteras. Enligt denna modell 
bör ett beslut anses välgrundat ifall tjänstepersoner under beredningen:38

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

• presenterar beslutsalternativen och de överväganden man gjort i ett lättförståeligt under-
lag för de förtroendevalda

32 SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff
33 Ibid. 2015:24
34 Ibid. 2015:24, 290f
35 Ibid. 2015:24, 288f
36 Ibid. 
37 Ibid. 2015:24; 291ff
38 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1
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För att beslutsprocessen ska betraktas som välgrundad måste sedan de förtroendevalda vara öppna 
för att ta till sig de fakta som framkommer. En förutsättning för detta är att de inte på förhand 
har bestämt sig i frågan och enbart använder sig av fakta som styrker den egna positionen. De 
förtroendevalda ska inte heller okritiskt säga ja till allt som tjänstepersoner för fram. För att 
undvika ett teknokratiskt expertstyre ställer en demokratisk beslutsprocess krav på förtroende-
valda att kritiskt reflektera över beslutsunderlaget utifrån sina värderingar och erfarenheter, och 
därefter framföra argument som styrker varför de väljer att följa eller gå emot beslutsunderlaget 
(eller delar av det) och först därefter fattar beslut.39 

2.2.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagar, regler,  
normering och vägledning
För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. Nämnderna fattar beslut 
som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 
Nämnderna beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Beredningen är reglerad i lagar. Även förarbetena till lagstiftningen måste beaktas. Det finns i 
kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, utan det är nämnden och i före-
kommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag 
för att fatta beslut.

Beredning av ärenden och adekvata beslutsunderlag utgör en viktig del av den demokratiska 
beslutsprocessen och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha till-
räckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar till grund för sina beslut och ha 
insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser de medför. Det är av stor vikt för 
demokratin att ärenden som de förtroendevalda beslutar om är analyserade, lagliga, konsekvens-
bedömda, objektiva, förståeliga och innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska 
vara transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar 
för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet beretts i olika led i organisationen. 
Vidare är det viktigt att beredningsprocessen inte påverkas av brister inom tjänsteorganisationen 
eller av brister i samarbetet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.40

Det är tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen ska 
omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen 
det finns för att fatta olika beslut.

För att svensk lag och dess intentioner ska uppfyllas behöver det finnas en tydlig ordning avseende 
ärendeberedning och styrning för att säkerställa tjänstepersoners saklighet och oberoende och 
motverka informell styrning i form av politiserade beredningsunderlag. En informell styrning 
kan vara problematisk utifrån invånarnas perspektiv eftersom deras insyn och granskning av 
den kommunala organisationen försvåras när det inte längre är tydligt vem som i realiteten fattat 
vilket beslut, berett ett ärende eller upprättat ett beslutsunderlag och vem som i realiteten har 
fattat vilket beslut. På så vis kan även en informell styrning försvåra de förtroendevalda reviso-
rernas arbete med ansvarsutkrävande. Även arbetet för den politiska oppositionen kan försvåras. 

39 Ibid. 
40 Se bl.a. prop. 1990/91:117, prop. 2016/17:171, Prop. 2016/17:180, SOU 2015:24, Förvaltningslagen 4-7 §§, Regeringsformen 1 kap 9§. SKL 

Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011. Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande 

politiker och tjänstemän, 2012. von Hessen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2014. 
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Det ställs också i lagstiftningen krav på att beredningsarbetet ska präglas av saklighet, objekti-
vitet och allsidighet. De förslag till beslut som tas fram under beredningen ska dessutom vara 
konsekvensbedömda. När det är möjligt ska flera förslag till beslut presenteras.  

Det är dessutom angeläget att kunna fastställa vem som arbetat fram vilket beslutsunderlag när 
det kommer till ansvarsutkrävande. Det behöver alltså framgå tydligt av materialet vilken tjänste-
person som författat underlaget samtidigt som de kommunala protokollen tydligt dokumenterar 
de förtroendevaldas bedömningar och förtroendevaldas ställningstaganden.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

• En tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner avseende ärendebe-
redning

• Transparens avseende vem som författat underlaget och varit handläggare i berednings-
processen, där det av färdigställda underlag framgår vem som författat underlagets olika 
delar och i vilken roll de utfört sina uppdrag 

• Tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning under ärendeproces-
sen där underlagen är analyserade, konsekvensbedömda, förståeliga och lagliga samt 
innehåller tillräcklig information. När det är möjligt bör flera beslutsförslag presenteras

2.3 Lokala styrdokument och rutiner

2.3.1 Styrdokument
Nämnders rutiner och processbeskrivningar
De granskade nämndernas dokumenterade rutiner och processbeskrivningar av ärendeproces-
sen varierar. Tre av 15 granskade nämnder har tidschema med hålltider som dokumentation 
för ärendeberedningsprocessen, sju har processkartor eller andra processbeskrivningar. Fem av 
nämnderna har checklistor eller lathundar som processtödjande verktyg för nämndsekreteraren. 
Dokumenterade rutiner och processbeskrivningar för respektive nämnd redogörs för i kapitel 
2.4.2.

Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron
Ciceron är Borås Stads centrala system för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen 
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes i Borås Stad 2017-10-23 med ambitio-
nen att åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i 
beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. 
Systemet omfattar dokument och ärendehantering, digitala nämndhandlingar och gemensamma 
mallar. Systemet har även en koppling till Borås Stads system för e-arkiv. 41  

Stadsledningskansliet har tagit fram en lathund för administratörer, handläggare och chefer 
för arbetet med ärendehanteringssystemet. Denna beskriver de olika moment som arbetet med 
systemet innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden m.m.42 

Inom ramen för ärendehanteringssystemet har även ett antal mallar för olika typer av dokument 
upprättats för hela Borås Stad. Exempelvis finns mallar för ärendeskrivelser, kallelser och proto-
koll. Ärendeskrivelser ska enligt dokumentmallen skrivas under av både nämndens ordförande 
och förvaltningschef.43   
41 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/

vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html. 2018-12-03
42 Borås Stad; Lathund för Ciceron, inte daterad. 
43 Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron, Dokumentmall för skrivelse.

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
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Ciceron – Instruktion för Sekreterare
Stadsledningskansliet tillhandahåller en instruktion för nämndsekreterare som ska arbeta med 
Ciceron. Instruktionen beskriver i detalj hur nämndsekreteraren ska administrera möten i sys-
temet genom att skapa möten, skapa ärendelista, distribuera och publicera handlingar och skapa 
samt anteckna protokoll.

Borås Stads protokollhandbok
Borås Stads protokollhandbok är framtagen med ambitionen att vara ett stöd för nämndsekrete-
rare och andra att skriva protokoll. Handboken ska säkerställa att Borås Stads protokoll utformas 
på ett rättssäkert och likartat sätt i hela organisationen. Handboken innefattar praktiska och 
layoutmässiga instruktioner för formulering och upprättande av protokoll.44

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad fastslår 
bl.a. att nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.45

Nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter..46

Nämnderna är (med undantag för Överförmyndarnämnden) anställningsmyndighet för personal 
vid sina förvaltningar. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för förvaltningschefer 
och de anställs av Kommunstyrelsen. Nämnder är även personuppgiftsansvariga för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.47

Enligt 6 § i reglementet får nämnderna inom sitt verksamhetsområde och utan Kommun-
fullmäktiges särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för kommunen:

• Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kom-
munen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen 

• Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar motta stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.48

44 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/

arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html. 2020-01-01
45 Borås Stad; Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 2019-06-19 
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. § 6

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
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Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente 
eller genom särskilt uppdrag.

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49

• leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden

• kalla till sammanträde

• kalla ersättare

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

• bevaka att nämndens beslut verkställs

Nämndernas reglementen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Nämndreglementet beskriver vad nämnden har för specifika ansvarsområden. Reglementet 
beskriver även verksamhet, uppgifter och mål för nämnden. 

I Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen på delegation av Kommunfullmäktige får 
fatta vissa beslut inom områdena ekonomi, personal- och utvecklingsfrågor, informationssys-
tem och informationsteknologi, fastighetsfrågor, näringslivsfrågor och vissa övriga områden. I 
reglementet framgår även att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin, medborgar- och 
brukarinflytande, samspel mellan politik och förvaltningar m.m. Styrelsen ska även leda arbetet 
med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd. Styrelsen ska dessutom bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.50

Stadsrevisionen noterar att delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen inte 
omfattar beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. 
I reglementet framgår däremot att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion 
ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin och samspel 
mellan politik och förvaltningar m.m.

Nämndernas delegationsordningar
Varje nämnd antar en delegationsordning som anger den delegation som man anförtror förvalt-
ningschefen, utskott eller presidium. Delegationsordningar för respektive nämnd anger deleger-
ingsnivå för nämndens olika beslut. Här noteras att endast fyra av 15 granskade nämnder har 
delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

49 Ibid. § 16
50 Borås Stad; Kommunstyrelsens reglemente, 2019-06-19: § 3 och § 9
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I Kommunstyrelsens delegationsordning framgår bl.a. att delegering enligt kommunallagens 
bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslu-
tanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på 
delegation tas det på nämndens vägnar. 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 beslu-
tanderätt till nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera 
beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl 
Kommunfullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.51 Överförmyndarnämnden 
är undantagen det sistnämnda i vissa ärenden.52  

Arkivregler för Borås Stad
Arkivreglerna anger regler som ska gälla utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i 
arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Reglerna gäller för Kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 
ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 53

Reglerna omfattar lokala beslut om bl.a. ansvar, arkivvård, gallring och att Kommunstyrelsen 
är utsedd Arkivmyndighet.  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt 
att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter 
mellan databärare gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
Arkivmyndigheten.54

Arkivreglerna anger också att varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Det finns även rutiner för informationshantering och arkivering framtagna av Stadsarkivet.55 

Borås Stads riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer för styrdokument hanterar frågan om vad styrdokument är, vilka typer som finns, 
hur de kan se ut samt lagar och andra styrdokument. Riktlinjerna beskriver strukturen för styr-
dokument i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag 
ansvarar för att upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta. I riktlinjerna framgår bl.a. att vid 
arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på området, liksom vil-
ken styrning som redan finns. Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument.56 

51 Borås Stad; Kommunstyrelsens delegationer, 2017-07-01. Angående delegering se även kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-7 §§
52 19 kap. 14 § 3 st Föräldrabalken.
53 Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21
54 Ibid. 2016:
55 Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20
56 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24
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Varje styrdokument ska med ett fåtal undantag klassificeras som endera av de sex typer som 
be skrivs i riktlinjerna. I alla styrdokument ska finnas uppgift om vem som har fastställt doku-
mentet, när dokumentet har fastställts, vem som ansvarar för revidering, vem som ansvarar för 
ev. uppföljning, vem dokumentet gäller för och hur länge dokumentet gäller. Alla Borås Stads 
styr dokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans 
men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på Borås Stads intranät och på    
boras.se i gemensam typografi och design. 

Utöver styrdokument kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska och inte 
innehåller sådant som hör hemma i styrdokument eller åtgärder som kräver beslut. I riktlinjerna 
framgår även att vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har 
betydelse för den egna verksamheten.

Stadsrevisionen noterar att dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
inte finns med bland styrande dokument på Borås Stads hemsida. Dokumentet finns däremot 
med bland styrdokument på Borås Stads intranät för anställda. 

Borås Stads ärendehandbok
Det pågår enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet ett arbete med en gemensam ärendehand-
bok för hela Borås Stad. Arbetet bedrivs på Stadsledningskansliet. Arbetet har pågått under en 
längre tid och ärendehandboken är ännu inte färdigställd. Enligt intervjuade ska arbetet med 
ärendehandboken slutföras inom ramen för arbetet med ett reviderat styr- och ledningssystem. 
När ärendehandboken kan vara färdigställd är oklart. 

Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås 
Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta 
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:57

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

I styr- och ledningsmodellen anges även översiktligt hur budgetprocess och budgetberedning 
går till i Borås Stad.58 

Avseende medborgarinflytandet framgår att Borås Stad ska arbeta systematiskt bl.a. med att för-
bättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna, och att analysera konsekvenserna 
för invånare/brukare/kunder inför beslut.59

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder
I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam beredningsprocess ut till samtliga nämnders 
förvaltningar i Borås Stad i form av en förvaltningsremiss. Remissen behandlades och besvarades 
förvaltningarna och i ett fall en av nämnderna.60

57 Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
58 Ibid. 2014:11
59 Ibid. 2014:8
60 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 
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Remissvaren från förvaltningarna var i huvudsak positiva till förslaget då förslaget ansågs i stora 
drag överensstämma med deras nuvarande process. De flesta betonade olika delar av processen 
som viktiga eller kommenterade att man hade enskilda avvikelser från den föreslagna processen. 
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och en nämnd, 
Miljö- och konsumentnämnden hade starka invändningar mot den förslagna gemensamma 
processen. Miljö- och konsumentnämnden beslutade även att avstyrka förslaget helt. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har inte svarat på remissen. Samtliga de inkomna remissvaren från 
förvaltningarna ser positivt på att Borås Stad tar fram en gemensam beredningsprocess så långt 
det är möjligt.61

Den 6 maj 2019 skickades en fastställd gemensam beredningsprocess ut till förvaltningarna. 
Beredningsprocessen är fastställd av kommunchefen.62

Ingen av Borås Stads nämnder eller Kommunstyrelsen har fattat beslut om den gemensamma 
beredningsprocessen. Endast en av nämnderna har upprättat ett remissvar i samband med för-
slaget om den gemensamma beredningsprocessen.

Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro-
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i staden. Dokumentet anges också 
ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig till förvaltningschefer, nämnders 
presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemensamma processen anges i dokumentet 
gälla för samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen eftersom Kommunstyrelsen har en annan 
organisation. I dokumentets inledande faktaruta framgår att processen gäller alla förvaltningar 
och att den gäller tills vidare.63  

Den gemensamma processbeskrivningen går igenom processen i enlighet med nedanstående 
punktlista. Processen beskrivs också i dokumentet enligt processkartan i Bilaga 1. 

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

• Ärendefördelning 
Fördelning till handläggare från sekreterare men också beslut om när skrivelsen ska vara 
klar för politisk behandling 

• Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare ska läsa in sig på ärendet och stämma av inriktningen på besluts-
underlaget med nämndens ordförande. Här ges också förvaltningen möjlighet till 
avvikande rutin t.ex. att förvaltningschef ansvarar för avstämning med nämndens 
ordförande 

• Handläggarens beredning 
Handläggare ska ta fram underlag till presidiet innehållandes minst en skrivelse med ett 
antal fastslagna rubriker 

61 Remissvar Dnr KS 2019-00106
62 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06
63 Ibid. 2019:2
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• Ärendeberedning med presidiet 
Vid nämndpresidiets ärendeberedning ska presidiet, förvaltningschef och nämndsekre-
terare närvara. Mötet fastställer kallelsen och handlingar inför nämndsmötet. Mötet kan 
besluta om vidare ärendeberedning, föredragningar och kompletteringar 

• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
Efter presidiemötet görs eventuella ändringar/justeringar. Därefter skickas kallelse med 
handlingar ut till nämndens ledamöter 

• Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. 
Nämndsekreteraren för protokoll. Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undan-
tag av sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 
avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 

• Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 
Stadsrevisionen noterar att endast skrivelsen ska expedieras. Detta innebär att skrivelsen 
för att den ska återge rätt beslut, behöver ändras i de fall nämnden fattar ett annat beslut 
än det som skrivelsen föreslog inför mötet 

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att den gemensamma beredningsprocessen kan 
ses som en rekommendation till samtliga nämndsekreterare. Processen är tänkt som en vägledning 
till nämndsekreterare och annan förvaltningspersonal menar man. Det är inte en process som 
nämnder eller förvaltningar är tvungna att följa. Den gemensamma processen följs av flera för-
valtningar och nämnder, men flera avviker också från modellen. Att processen även omfattar vissa 
nämndledamöter föranledde enligt de intervjuade inte att den gemensamma beredningsprocessen 
behövde beslutas om politiskt. Hur ärenden bereds i Borås Stad och processen för det är inte en 
politisk fråga menar vissa intervjuade. Andra intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller 
att ärendeberedningsprocessen till hög grad är en politisk fråga och borde beslutas politiskt. 

2.3.2 Stadsrevisionens iakttagelser av lokala styrdokument och rutiner
Borås Stads nämnder har en mängd gemensamma dokument som i olika hänseenden är relevanta 
för beredningsprocessen hos nämnderna. De relevanta gemensamma styrdokumenten för gransk-
ningsområdet är i huvudsak Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
Arkivregler för Borås Stad, Borås Stads styr- och ledningssystem och dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Därutöver finns i Borås Stad instruktioner och mallar 
för hantering av ärende i diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron. 

Med undantag från den Gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder beskriver 
dessa dokument grundläggande och rent praktiska delar av processen. Sammanfattningsvis anges 
i dokumenten allmänt hur hantering av ärenden ska gå till före beslut i nämnderna samt hur 
dokumentation ska föras i verksamhetssystemet Ciceron. 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad informerar om 
de lagar och regler som styr nämnder samt slår fast allmänna och grundläggande ansvar och 
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uppgifter för Kommunstyrelsen och nämnderna. I det gemensamma reglementet framgår bl.a. 
att nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter. Det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden 
som beslutas av nämnden är tillräckligt beredda.  

Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige i reglementen inte närmare anger någon 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn 
till lagar och andra författningar, för att upprätta de arbetsformer som behövs i detta avseende.  

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnder har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. 

Delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande 
avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. Delegationsordningar 
för respektive nämnd anger delegeringsnivå för nämndens olika beslut. Fyra av 15 granskade 
nämnder har delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

Den gemensamma rutinen för beredningsprocessen syftar till att skapa en samsyn kring bered-
ningsprocessen hos stadens nämnder. Stadsrevisionen noterar särskilt följande ur den gemen-
samma beredningsprocessen:

• Dokumentet anger att det är till för att fastställa hur den gemensamma beredningspro-
cessen ska se ut

• Tjänstepersoner som ska ta fram underlag, ska stämma av inriktningen för underlaget 
med nämndens ordförande. Den politiska avstämningen kan skifta beroende på nämnd

• Presidiet ska bereda ärendet före nämnden. På presidiemötet ska presidiet, förvaltnings-
chef och nämndsekreteraren närvara

• Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt

• Eventuella reservationer och särskilda yttranden ska tillföras skrivelsen innan expedie-
ring. Dessa ska aldrig tillföras vid extern expediering

• Dokumentet gör i olika delar anspråk på att gälla för olika instanser. Så som nämnder, 
förvaltningar och nämndpresidier. Processen har inte fastställts av någon politisk instans 
trots att den anger att den omfattar samtliga nämnder utom Kommunstyrelsen och/eller 
nämndpresidier

• Dokumentet följer inte den nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för 
styrdokument 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation 
och praktisk vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. 

Borås Stads styrdokument ger i övrigt ingen information om hur arbetet med ärendeadminis-
tration, ärendehandläggning eller ärendeberedning ska eller bör gå till. 
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Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunfullmäktige i reglementen eller 
andra styrdokument inte anger någon styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. 
Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn till lagar och andra författningar, för att upprätta de 
arbetsformer som behövs i detta avseende. Det är nämndens ordförande som ska se till att de 
ärenden nämnden behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till beslut. 

Den gemensamma beredningsprocessen beskriver hur ärendeprocessen ska se ut för Stadens nämn-
der och slår bl.a. fast en politisk avstämning under ärendeberedningen samt att ärendeskrivelsen 
kan behöva ändras efter nämndens sammanträde. Processen har fastställts av kommunchefen och 
inte beslutats om av någon politisk nämnd. Den gemensamma beredningsprocessen gör i olika 
delar anspråk på att gälla för både nämnder, förvaltningar och nämndpresidier. Intervjuade vid 
Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation och praktisk 
vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. Dokumentet följer inte den 
nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för styrdokument. 

2.4 Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen har hittills beskrivit de lagliga förutsättningarna samt de styrdokument, rutiner etc. 
som reglerar beredningsprocessen i Borås Stads nämnder. Avsnittet nedan syftar till att beskriva 
Borås Stads nämnders faktiska beredningsprocesser. Beskrivningen utgår från de dokument som 
beskrivits i kapitel 2.3 samt från intervjuer med tjänstepersoner i granskade förvaltningar och 
Stadsledningskansliet. 

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödesschema 
blir resultateten enligt bild 1 nedan. Fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. 
En nämnd kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process.

Ärende initieras/
registreras och 

datum för hantering 
i nämnd fastställs

Ärende fördelas till 
handläggare

Handläggare/
förvaltningschef 
stämmer av med 

nämndsordförande hur 
ärendet skall beredas

Handläggaren bereder 
ärendet och tar fram 

underlag

Sekreterare 
sammanställer 
ärendelista och 

underlag och skickar ut 
till nämndsordförande

Sekreterare skickar 
ut ärendelista och 
underlag och till 

nämndspresidium

Presidiemötet 
bereder handlingar 
inför nämndsmötet

Sekreterare justerar 
efter presidiets 

önskemål 

Sekreterare skickar ut 
ärendelista och underlag 

och till nämndens 
ledamöter och publicerar 

på handlingar på 
hemsidan

Ärendet beslutas om 
på nämndsmötet. Om 

ärendet inte 
återremitteras  

expedieras ärendet 
efter mötet.

--------- = Variation 
mellan nämnder. 

Bild 1 Borås Stads nämnders beredningsprocess.
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Ärendet initieras
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom in kom-
mande post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk för samling eller 
initieras av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärende hanteringssystemet 
Ciceron.

Fördelning av ärende
Efter att ärendet initierats hanteras det av registrator i nämndens förvaltning. Därefter fördelas 
ärendet ut via ärendehanteringssystemet direkt till handläggare eller till lämplig chef som i sin 
tur utser lämplig medarbetare som handläggare för ärendet. 

Politisk avstämning före ärendeberedning
När handläggare utsetts inleder denna arbetet med att bereda ärendet. Vid handläggning av 
ärenden ska det, enligt den gemensamma beredningsprocessen, göras en initial avstämning med 
nämndens ordförande för få en samsyn avseende hur ärendet ska beredas. Enligt nämndernas 
dokumentation och merparten av de intervjuade är detta moment ganska ovanligt. I nämndernas 
processer ingår däremot att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämndordföran-
den i vissa ärenden. I de flesta fall sker ingen inledande politisk avstämning, istället kan det vara 
olika variationer på avstämning mellan handläggare, handläggarens chef och förvaltningschef.

Ärendeberedning
Handläggare författar sedan en ärendeskrivelse och andra underlag som är relevanta för ärendet. 

Ärendeadministration och expediering
Före det att en ärendeskrivelse anses vara klar kan ytterligare avstämningar mellan handläggare/
förvaltningschef och nämndens ordförande ske. Nämnderna skiljer sig här åt. En del av nämn-
derna har en dialog mellan ordförande och förvaltningschef, andra stämmer av via e-post eller 
Ciceron och en tredje grupp har ingen avstämning alls.

Ärendeskrivelser upprättas i 12 av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvalt-
ningschef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 

Enligt den gemensamma processen för ärendeberedning ska ärendeskrivelsen expedieras. 
Skrivelsen ska i sin tur, vid behov, justeras för att korrekt ange det beslut som nämnden fattade. 
I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid skrivelsen tillsammans med ett proto-
kollsutdrag, dvs den del av protokollet som avhandlar ärendet. Vid expediering inom Borås Stad 
väljer dock ett par nämnder att endast expediera ärendeskrivelsen.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
beredningsprocess innebär att ärendeskrivelser placeras som utkast i systemet. Detta bekräftas 
av merparten av de intervjuade. Ärendeskrivelserna kan vara registrerade som utkast från dess att 
sekreteraren tar vid till dess att de färdigställs efter nämndens sammanträde. Ändringar kan på 
så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det faktiska beslutet som 
nämnder fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan expedierar handlingar 
man inte diariefört. Detta medför att nämnderna i förekommande fall expedierar handlingar 
som anses vara arbetsmaterial. 

Några intervjuade menar att det finns svårigheter med denna hantering. Detta då expedierade 
handlingar i laglig mening är att betrakta som upprättade och offentliga handlingar. Det medför 
också att det förekommer att nämnder ändrar i upprättade och expedierade handlingar efter 
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nämndsammanträdet. En sådan process innebär också att det förekommer skrivelser i samma 
ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter nämndens sam-
manträde.

2.4.1 Tjänsteskrivelser
Inför omorganisationen inom stadens förvaltningar 2017 genomfördes en workshop kring 
styrning, ledning och uppsikt med deltagare från stadens olika förvaltningar. En slutsats från 
workshopen var att beredningsprocessen inför beslut i nämnder och styrelser kan förbättras. 
Beredningsprocessen inför nämnders och styrelsers möten fungerade olika. I Borås Stad fanns inte 
regler och riktlinjer när det gäller beredningsprocess och t.ex. användandet av tjänsteskrivelser. 
Ett antal tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet uppdrogs därför att ta fram ett förslag till en 
ny gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad. De utsedda tjänsteper-
sonerna arbetade fram ett arbetsmaterial/utkast som Stadsrevisionen tagit del av.64

I utkastet återfinns de lagliga grunderna, en rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänsteper-
soner och en processkarta för förslag till en gemensam beredningsprocess i Borås Stad. Förslaget 
innehåller också en mindre omvärldsbevakning avseende tjänsteskrivelser där det framgår att 
Borås Stad är ensamt bland de större kommunerna i Sverige om att inte ha tjänsteskrivelser. Det 
finns också ett resonemang om för- och nackdelar för organisationen. Slutsatserna i förslaget är att 
man inför den föreslagna gemensamma beredningsprocessen och tjänstemannaskrivelser. Detta 
för att tillmötesgå lagkrav avseende opartiskhet och oberoende och för att skapa en tydlighet 
inför stadens invånare.65

Förslaget är inte färdigställt och inte heller daterat men senaste ändringen i arbetsmaterialet 
gjordes den 23 februari 2017. 

Med anledning av frågeställningar som väckts i samband med en workshop om styrning och 
ledning skickade kommunchefen ett meddelande till Borås Stads förvaltningschefer 30 juni 
2017.  I meddelandet framgår att beredningsprocessen inför nämnders möten ser olika ut och 
det saknas riktlinjer för detta. Det framgår vidare att det inte finns beslut om att förvaltningarna 
ska använda tjänsteskrivelser i sitt arbete och hänvisar istället till: 

”Den traditionella modellen ska gälla där tjänstemän och förtroendevalda formulerar beslutsunderlag 
och beslutsförslag gemensamt.”

Stadsrevisionen konstaterar att två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden systematiskt använder sig av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. 

Vid 2018 års granskning av Kommunstyrelsen ärendeberedning genomförde Stadsrevisionen 
en jämförelse mellan Sveriges samtliga övriga kommuner och Borås Stad. Borås Stads 
Kommunstyrelse var i Stadsrevisionens jämförelse ensamt i landet om att inte upprätta skrift-
liga tjänstemannaunderlag i någon form som en del av beredningen. Enligt Stadsrevisionens 
bedömning var förhållandena ett betydande avsteg från den etablerade praxis som finns i övriga 
landet för att säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och 
insyn och transparens i ärendeprocessen.66

64 Borås Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat. 
65 Ibid.
66 Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019: s24ff.
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2.4.2 Nämndernas ärendeberedning
Innevarande kapitel är en genomgång av ärendeberedningsprocesserna i respektive nämnd. 

Arbetslivsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndsekreteraren är inte med på presidiemötet 
och det förs inte anteckningar på mötet. Förvaltningen använder sig av ärendeskrivelse som inte 
ändras efter nämndmötet. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag ofta tillsammans med 
skrivelse eller andra underlag.

Fritid- och folkhälsonämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politisk avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndordföranden får handlingarna före utskick 
till presidiet för godkännande. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteck-
ningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess 
innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte diarieförs trots 
att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller 
andra underlag.

Förskolenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i ärendeberedningsprocessen. Det finns en 
formaliserad politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande,  
förvaltningschefen och nämndsekreteraren närvarar före utskicket av handlingarna till pre-
sidiet.  Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. 
Nämndsekreteraren är med på presidiemötet men inga anteckningar förs under mötet. 
Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skri-
velsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar 
nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Förvaltningen expedierar 
protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller andra underlag vid expediering externt. Vid 
intern expediering skickas enbart skrivelsen. 

Grundskolenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkartor. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. Det 
förekommer i vissa ärenden också dialog mellan nämndordförande och förvaltningschef under 
och efter beredningen. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga formella (dvs. 
som registreras) minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden 
fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärende-
beredningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte 
diarieförs trots att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med 
skrivelse och andra underlag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningen har en processkarta med ett tidsschema över hålltider och använder sig av check-
listor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad politisk avstämning genom en 
ordförandeberedning som äger rum efter att förvaltningschefen godkänt handlingar och före 
utskicket av handlingarna till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och min-
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nesanteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga under-
lag. Internt i Borås Stad expedieras endast ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor, 
processkarta och tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före bered-
ningen av ärenden. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga anteckningar förs 
på presidiemötet. Nämndsekreteraren får information om att eventuella ändringar behöver göras 
efter presidiemötet. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut. 
Handlingar som expedieras i ärendet är ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Kulturnämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar ska godkännas av 
nämndordförande och förvaltningschef före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren 
deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen 
kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än  det som är förslaget i skrivelsen inför mötet. 
Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna 
som förslag som inte diarieförs trots att de expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är 
protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad 
politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande och förvaltnings-
chefen närvarar före utskicket av handlingarna till presidiet. Handlingar ska godkännas av nämn-
dordförande före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och 
minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningspro-
cess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa 
expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. 
övriga underlag.

Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet Ecos behöver inte godkännas 
av nämndordförande före utskick till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men 
inga anteckningar förs på mötet. Det kan ske ändringar av tjänsteskrivelsen vid presidiemötet men 
oftast lägger politiker egna förslag på nämndsammanträdet istället. Handlingar som expedieras 
i ärenden är protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och ev. övriga underlag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av en pro-
cesskarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. 
Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet ByggR behöver inte godkännas av 
nämndordförande före utskick till presidiet eller nämnden. Nämndsekreteraren deltar sedan på 
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presidiemötet men inga anteckningar förs där. Ärendehandlingarna är diarieförda före utskick 
till nämnd. På så vis kan tjänsteskrivelser inte ändras efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga 
underlag.

Servicenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av ett processchema 
och ett tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen 
av ärenden. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet. 
Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut än förslaget i 
ärendeskrivelsen. Ärendeskrivelsen expedieras utan medföljande protokollsutdrag. 

Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkännas av 
ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men inga 
anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut än förslaget i ärendeskrivelsen. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Tekniska nämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av processchema. 
Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. 
Det kan förekomma dialog med politiker på handläggares initiativ. Nämndsekreteraren deltar 
på presidiemötet och protokoll förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett 
annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberednings-
process innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att 
dessa expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse 
och ev. övriga underlag.

Vård- och äldrenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkän-
nas av ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet 
och anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag. 
Internt i Staden expedieras endast ärendeskrivelsen.

Överförmyndarnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Det kan förekomma 
dialog mellan enhetschef och nämndordförande. Nämnden har inte några presidiemöten på grund 
av sin storlek. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är 
föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att 
man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Handlingar 
som expedieras i ärenden är protokollsutdrag och ärendeskrivelse.
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2.4.3 Den gemensamma beredningsprocessen
Nedan följer en genomgång av processen och av hur genomförandet av processens delar skiljer 
sig åt mellan nämnderna. Genomgången utgår från en samlad bild av dokumentationen som 
beskrivs i kapitel 2.3 och 2.4 och på uppgifter från intervjuade.

• Ärendet kommer in 
Ärenden upprättas på samma sätt hos nämnderna. Antingen så inkommer det en hand-
ling som föranleder att förvaltningen skapar ett ärende eller så upprättar förvaltningen 
ärendet som en del i verksamheten. 

• Registrering/diarieföring 
Även registrering sker på samma sätt av nämnderna. Det förekommer att nämnder 
har en särskild registrator men vanligast är att nämndsekreteraren också är registrator. 
Ärenden upprättas i Ciceron med undantag från de nämnder som också använder andra 
verksamhetssystem i sin myndighetsutövning, exempelvis ByggR och Ecos. I dessa fall 
kan verksamhetsinitierade ärenden upprättas i ett av dessa system för att sedan överföras 
till Ciceron. 

• Ärendefördelning 
Inkommande ärenden fördelas hos alla nämnder av registrator/nämndsekreterare. Vid 
rutinärenden kan dessa fördelas direkt till handläggarnivå. 

• Politisk avstämning 
Den gemensamma rutinen anger att det ska göras en politisk avstämning i beredningens 
inledande skede för att ”stämma av inriktningen för beslutsunderlaget”.67 Av Stadens 
nämnder har tre nämnder en rutin för formell avstämning med nämndens ordförande. 
Avstämningen sker genom en ordförandeberedning som man har före att handlingar 
skickas ut till presidiet. Flera intervjuade uppger att det inte finns någon politisk avstäm-
ning som en del i den formella processen däremot att det kan ske avstämning utan att de 
intervjuade är medvetna om det. Flera intervjuade uppger också att nämndordförande 
stämt av stora ärenden och ärenden som pågått under längre tid med förvaltningschef 
under beredningsprocessen av dessa. 

• Handläggarens beredning 
Handläggarnas arbete med att ta fram underlag sker enligt de intervjuade med ett stort 
mått av oberoende och så gott som utan interaktion med förtroendevalda. Dock anger 
många intervjuade att handläggare i någon utsträckning vet vilken politisk majoritet 
man skriver för vilket uppges kunna påverka innehållet i ärendeskrivelsen. Flera av de 
intervjuade påtalade att det finns, inom förvaltningarna, en uppfattning om att skrivel-
sen är ett politiskt dokument som ägs av politikerna i majoriteten.  
En processdel inom de flesta förvaltningar beredningsprocess är godkännande av 
handlingar före presidiet. Hos dessa förvaltningar inhämtas detta godkännande av både 
ordförande och förvaltningschef. Enligt den gemensamma rutinen behövs dock bara 
godkännande av förvaltningschefen eftersom nämndordföranden enligt rutinen redan 
stämd av ärendet vid inledningen av handläggarens beredning. 

• Ärendeberedning med presidiet 
Vid presidiemötet hos elva av 15 nämnder deltar nämndsekreteraren i mötet. Vid 13 av 
nämndernas presidiemöten förs inte protokoll. 

67 Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, Stadsledningskansliet, fastställd 6 maj 2019
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• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
De intervjuade nämndsekreterarna uppger att presidiemötet sällan beslutar att änd-
ringar ska göras i handlingar. Möjligen kan mindre justeringar göras i text. 

• Sammanträdet 
Mötesordningen under nämndsammanträden är i alla nämnder lika och utgår, precis 
som Kommunstyrelsen, från de regler som styr Kommunfullmäktige.

• Expediering 
Efter mötet anslår nämndsekreteraren protokollet digitalt och publicerar det på 
webbplatsen. Nämnder med personuppgifter i protokoll rensar dessa före anslag och 
publicering. Alla nämnder utom en expedierar ärendeskrivelsen tillsammans med proto-
kollsutdrag. Ett par av nämnderna expedierar endast skrivelsen inom Staden.

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar arkiveras. Det framkommer under intervjuer att 
nämndsekreterarrollen inom verksamhetssystemet Ciceron har behörighet att återstarta, 
öppna och ändra diarieförda och arkiverade handlingar utan ytterligare godkännande. 
Detta gäller nämndsekreterarens egen nämnds diarium.

2.4.4 Stadsrevisionens iakttagelser av ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder 
Det mönster som framträder vid granskningen av nämndernas beredningsprocesser är att det finns 
två huvudtyper av beredningsprocesser. En första typ som innebär en avstämning med nämn-
dordförande när handlingar är klara och i vissa fall under beredningsarbetet. Den första typen 
följer rutinen för gemensam beredningsprocess i större utsträckning. De nämnder som kan sägas 
använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, 
Vård- och äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet gemensam 
beredningsprocess. Avvikelser från den gemensamma processen avser bl.a. att nämnden har 
tjänsteskrivelser, ingen politisk avstämning under beredningsprocessen och att handlingar inte 
ändras efter att dessa expedierats. Nämnder som faller under denna kategori är Miljö- och kon-
sumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödess-
chema blir resultatet att fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. En nämnd 
kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process. De delar 
där processen varierar är avseende avstämning med nämndordförande hur ärendet ska beredas, 
Sammanställning av ärendelista och utskick till nämndordförande och nämndpresidium, nämnd-
presidiets beredning och justering efter presidiets önskemål. 

I nämndernas processer ingår att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämn-
dordföranden i vissa ärenden om hur ärendet ska beredas. I de flesta fall sker ingen inledande 
politisk avstämning, istället kan det vara olika variationer på avstämning mellan handläggare, 
handläggarens chef och förvaltningschef.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
skrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens sammanträde. 
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Ändringar kan på så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det 
faktiska beslut som nämnden fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan 
expedierar handlingar man inte diariefört. En sådan process innebär att det förekommer skri-
velser i samma ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter 
nämndens sammanträde. 

Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer avseende expediering 
strider mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om när handlingar ska anses upprättade. 
Förhållandena innebär även avvikelser från arkivlagens bestämmelser och Borås Stads Arkivregler 
om tillgång till allmänna handlingar samt förutsättningar för gallring av allmänna handlingar.

I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid ärendeskrivelsen tillsammans med ett 
protokollsutdrag. Vid expediering inom Borås Stad väljer dock vissa nämnder att endast expe-
diera ärendeskrivelsen.

Det har under 2017 förts fram förslag om att införa tjänsteskrivelser som en del av en gemensam 
ärendeberedningsprocess i Borås Stad. Senare under samma år utgick tjänstemannadirektiv till 
samtliga förvaltningschefer om att beslut saknas omkring användningen av tjänsteskrivelser och 
att den traditionella beredningsmodellen gäller i Borås Stad.

Ärendeskrivelser upprättas i tolv av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvaltnings-
chef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 2018 års granskning av Kommunstyrelsen 
ärendeberedning visar att hanteringen av underlagen på detta sätt skapar en sammanblandning 
av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna och att det då inte är tydliggjort 
vem som har författat underlaget och i vilken roll.  

Två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av ärendens beredning. 

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att när en nämnd följer de instruktioner som 
ges i dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder innebär det:

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, oberoende och 
allsidiga belysning inom ärendeprocessen

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende en transparent ärendeprocess. Detta genom 
sammanblandning av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna där 
det inte är tydliggjort vem som har författat underlaget och i vilken roll  

• avsteg från bestämmelser om hanteringen av allmänna handlingar i tryckfrihetsförord-
ningen

• bristande transparens genom att protokollsutdrag inte ska expedieras externt och att 
eventuella reservationer och särskilda yttranden aldrig ska tillföras vid extern expedie-
ring 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Utgångspunkten i 
granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift-
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. För att tillgodose lag-
stiftningens krav och intentioner i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen 
och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens beredning som är tydlig och transparent 
för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen men även för kommunens invånare. 
Förtroendevalda och invånare ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, opartiska 
och baserade på professionell sakkunskap och en allsidig belysning av de aktuella områdena. De 
kommunala beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de förtroendevaldas bedömningar 
och ställningstaganden. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kommunala för-
valtningen och är av stor vikt för demokratin, möjligheten att fatta välgrundade beslut och för 
förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad 
och den sammanfattande bedömningen var att bristerna inom området var så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
behövde, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, 
baserade på professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella i innevarande granskning av övriga 
nämnders ärendeberedning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut. 
Skillnaderna beror i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive förvaltningsorga-
nisation. Ingen granskad nämnd har fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det finns ett centralt framtaget dokument på 
förvaltningsnivå - Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder – som syftar till att styra 
nämndernas ärendeberedning. Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla för 
Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts av rätt instans och följsamhet mot dess 
innehåll innebär i betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten på ärendens beredning, utan det är 
nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett 
tillräckligt underlag för att fatta beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen och i 
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas verksamhet ska bedrivas i 
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad anger 
att det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden behandlar är tillräckligt 
beredda och har ett förslag till beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta åtgärder 
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i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna 
ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnderna har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. Delegationen från Kommunfullmäktige 
till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre 
arbetsformer i övriga nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra styrande dokument inte angett någon övrig 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller delegerat beslutsmandat avseende 
en gemensam ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt i ovanstående att varje nämnd själv har 
ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendeberedningsprocess upprättas för Borås Stads 
nämnder ska den enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av samtliga nämnder var 
för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämn-
der av Stadsledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås 
Stads nämnder för att ge förtroendevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i 
Staden. Dokumentet anges också ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig 
till förvaltningschefer, nämnders presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemen-
samma beredningsprocessen har beslutats och fastställts av kommunchefen och intervjuade vid 
Stadsledningskansliet ger uttryck för att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet följer inte de anvisningar som finns 
i Borås Stads riktlinjer för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma ärendeprocessen medför en rad olika 
avsteg från tillämplig lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av inriktning på 
beredningen riskerar att påverka tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
inom ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska synpunkter och tjänstepersoners faktau-
nderlag i ärendeskrivelser leder till bristande transparens genom att det inte framgår vem som 
har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som skickas eller publiceras från en kommun 
att betrakta som en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. Diarieförda handlingar 
ska förvaras och bevaras i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma berednings-
processen förordar att endast ärendeskrivelser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och eventuella reservationer eller särskilda ytt-
randen ska aldrig tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ärendeskrivelser kan behöva 
ändras efter nämndsammanträden. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än det 
ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och protokoll sköts i Borås Stad genom diarie- 
och ärendehanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i systemet framgår att Borås 
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Stads ärendeskrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens 
sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads nämnder sina handlingar inför nämnd-
sammanträden på Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. Detta innebär olika 
typer risker för avsteg gentemot lagstiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna handlingar inte blir diarieförda som 
de ska. Om handlingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan de behöva ändras efter 
nämndssammanträdet i det fall nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. Det 
finns då risk för att ändringar genomförs i en upprättad allmän handling vilket är att betrakta 
som gallring. Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Följsamhet gent-
emot ovan bestämmelser leder i dessa omständigheter till ytterligare en risk - att det finns två 
delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende på om skrivelsen upprättats före eller efter 
nämndens sammanträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i förekommande fall 
försvåra utomståendes insyn i ärendet samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning betydande brister i dokumentet 
Gemensam ärendeprocess – Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats av någon 
nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet gentemot den gemensamma beredningsproces-
sen innebär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig lagstiftning. Samtidigt visar 
granskningen att dokumentet fått olika grad av styrande effekter på ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut 
i flera avseenden. I granskningen konstateras att det finns variationer i nämndernas ärende-
beredningsprocesser gällande förekomsten av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer 
inom respektive processteg visar också på skillnader. De flesta nämnderna har olika former av 
interna processbeskrivningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin ärendebered-
ningsprocess. 

Trots de skillnader som finns visar granskningen att det går att urskilja två huvudsakliga typer 
av ärendeberedningsprocesser hos Borås Stads nämnder. Den första huvudtypen följer i större 
omfattning dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa processer 
medför i varierande grad politisk avstämning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämndsammanträde. Dessa nämnder använder sig också av doku-
mentmallen för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både nämndens ordförande och 
förvaltningschef skriver under ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de granskade 
nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer det att man ändrar i ärendeskrivelser efter 
nämndsammanträden och att utskickade förslag inför sammanträden inte är upprättade och 
registrerade i diariesystemet trots att handlingarna är att betrakta som expedierade. De flesta 
nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, ärendeskrivelse och andra underlag efter 
mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och 
folk hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokal-
försörjningsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga politiska avstämningar före 
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eller under ärendens beredning. De har inte heller avstämning före utskick till presidie- eller 
nämndsammanträden. Dessa nämnder använder sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som 
en del av ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, protokollsutdrag och andra underlag expedieras 
till berörda efter nämndsammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser efter nämndens 
sammanträden. Nämnder som ingår i denna kategori är Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående att förtroendevalda i Borås Stad har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer 
för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen 
bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav inom 
området, behöver upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör nämndens ären-
deberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör 
i Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog 
med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser 
för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedö-
mer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. 
Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämn-
derna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås 
Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal revisor, Granskningsledare
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https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arendehandbok.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arendehandbok.pdf
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kommuns-arendehandbok.pdf?4a5e1f
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kommuns-arendehandbok.pdf?4a5e1f
https://docplayer.se/11590777-Botkyrka-kommuns-arendehandbok.html
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Intervju med medarbetare 1 vid Miljöförvaltningen      2019-09-09

Intervju med medarbetare 2 vid Förskoleförvaltningen     2019-09-16

Intervju med medarbetare 3 och 4 vid Grundskoleförvaltningen  2019-09-16

Intervju med medarbetare 5 vid  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen      2019-09-16

Intervju med medarbetare 6 vid Fritids- och folkhälsoförvaltningen   2019-09-23

Intervju med medarbetare 7 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen    2019-09-23

Intervju med medarbetare 8 vid Tekniska förvaltningen     2019-09-23

Intervju med medarbetare 9 vid Arbetslivsförvaltningen     2019-09-30

Intervju med medarbetare 10 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 11 vid Sociala omsorgsförvaltningen  2019-09-30

Intervju med medarbetare 12 vid Vård och äldreförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 13 vid Överförmyndarenheten    2019-09-30

Intervju med medarbetare 14 vid Lokalförsörjningsförvaltningen   2019-10-02

Intervju med medarbetare 15 vid Serviceförvaltningen    2019-10-07

Intervju med medarbetare 16 vid Stadsledningskansliet    2018-10-07

Intervju med medarbetare 17 vid Kulturförvaltningen    2019-10-21

Intervju med medarbetare 18 vid Stadsledningskansliet    2020-02-04
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1  Inledning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- 
och uppföljningsfrågor. 

Kommunstyrelsens ram Stadsledningskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på 
126,6 mnkr till 136,7 mnkr. Ökningen utgörs av drygt 9 mnkr för ersättning för elevmåltider på 
gymnasiet under coronapandemin samt 1,1 mnkr för "Lokal utveckling". 

Den kommungemensamma verksamheten har ett kommunbidrag/ram om 123,050 mnkr. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Antal gästnätter i Borås. 225 846 221 000 216 003 163 444 

Antal gästnätter i Borås. 

Siffran i utfall T2 ska avse rullande tolvmånadsperiod, det vill säga from augusti 2019-juli 2020. Dock 
finns inte juli 2020 tillgängligt i vid rapporttillfället, så det blir en månad förskjutet bakåt i denna 
rapport, juli 2019-juni 2020. Resultatet blev då 163 444 belagda bäddar. Antal anläggningar som ingår 
har ökat från 9 till 11 under perioden. 

Som konsekvens av rådande pandemi Corona Covid-19 förväntas inte utfallet nå målvärdet under 2020. 
Innan pandemins utbrott uttrycktes följande kommentarer: 
Möjligheten att öka antalet gästnätter styrs av tillgången på hotellrum. Det finns ett litet utrymme att 
öka antalet gästnätter på helger fredag-söndag. Därför har målet till 2020 endast höjts marginellt. Borås 
TME styr sin verksamhet till att fylla helger 2020-2021, men planering av kongresser sker med lång 
framförhållning så någon direkt effektökning på gästnätter förväntas inte infinna sig förrän 2021. 
Gästnätter skapas även av många andra näringslivsaktörer, men inga större event för 2020 är kända. 
Inga nya hotell väntas bli uppförda 2020. Gästnätter som skapar aktivitet och utveckling i kommunen 
sker även hos vänner och bekanta, men dessa syns inte i statistik. 

 
 



Kommunstyrelsen, Tertial 2 2020 4(16) 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta 
fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges 
uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck (hrv). Det har pågått ett 
förvaltnings- och myndighetsöverskridande arbete, 
med ledning av Arbetslivsförvaltningen, för att ta 
fram ett åtgärdsprogram/handlingsplan mot hrv. 
Arbetet har av olika orsaker avstannat. 
Arbetslivsförvaltningen har nu nyanställt en 
koordinator som påbörjat ett omtag med 
åtgärdsplanen/handlingsplanen. En styrgrupp och 
referensgrupp har tillsatts och underlag från andra 
kommuners kartläggningar ska vara en del i 
underlaget för framtagandet av handlingsplanen. 
Bedömningen är att det nu finns goda förutsättningar 
för att färdigställa Borås Stads plan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck före årsskiftet 2020-
2021. 

Utreda ny yta för evenemangsområde 
 Delvis 

genomfört 

Utredning/handläggning av ärendet pågår. Arbetet 
sker i samråd med berörda förvaltningar. 

Söka ny yta för evenemangsområde. 
 Delvis 

genomfört 

Utredning/handläggning av ärendet pågår. Arbetet 
sker i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa 
RAM-avtal för vård- och omsorgsboenden samt 
LSS-boenden. Utredningen ska vara färdig under 
första halvan av 2020. 

 Delvis 
genomfört 

Koncerninköp har under första halvan av 2020 
genomfört utredningen som nu är under 
färdigställande. På grund av Covid-19 pandemin har 
arbetet försenats och beräknas vara klart under 
tertial 3 2020. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Samordningsansvar för arbetet med att motverka 
psykisk ohälsa hos barn och unga ska fastställas. 

 Delvis 
genomfört 

Kartläggningen är klar. Frågan kommer tas upp i 
Socialt Hållbart Borås för vidare hantering. 

2.3 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 
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2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera 
ett förslag på hur fler bostäder kan byggas längs 
kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det ligger i linje 
med översiktsplanen, där fokus ska vara på 
bostadsbyggande i serviceorterna. Strategisk plan 
för Tosseryd, Frufällan och Sparsör är gjord och en 
efterföljande detaljplan för Tosseryd är gjord, men 
överklagad. 

 
 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas 
fram. 

 Ej genomfört 
I ett första steg ska inblandade förvaltningar och 
privata aktörer hitta ett arbetssätt kring utvecklingen 
av Stora Torget. När ramarna kring arbetet är satta 
kan ett gemensamt förslag arbetas fram. Inväntar 
besked om uppdragets intentioner. 

2.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och ansvarsfördelning ska 
utredas och tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår tillsammans med politiken. Ska vara 
klart under hösten 2020. 

Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap 
ska utredas med utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning/handläggning av ärendet pågår. Arbetet 
sker i samråd med berörda förvaltningar. 

Kommunstyrelsen uppdras att ändra reglerna för 
Bidrag för lokal utveckling så att även Ortsråden kan 
söka medel därifrån. 

 Genomfört 
Ortsråden kan söka. 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med 
närområde ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår – bedöms preliminärt vara klart andra 
kvartalet 2022. 

2.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 

 Ej genomfört 
Förslag kommer att gå ut på remiss under 2020. 
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Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för 
tillköp hos Västtrafik så att närtrafiken kan gälla även 
i de mindre tätorterna som vi har i Borås. 

 Ej genomfört 
Regler för upphämtningsplats (grönt på en karta och 
avstånd fågelvägen) är samordnat inom Västra 
Götaland, men finns det önskemål om ändringar kan 
detta lyftas. Önskemål ska dokumenteras i 
Västtrafik-mall och de utvärderar därefter möjligheter 
och kostnader för tillköp. Eventuella nya 
närtrafikhållplatser kan endast införas i samband 
med tidtabellskifte (december). 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Sommaren 2020 undertecknades avtal som innebär 
att Närtrafik kommer att kunna införas även på 
helger, vilket idag saknas i Borås. Övriga önskemål 
ska dokumenteras i Västtrafik-mall och de utvärderar 
därefter möjligheter och kostnader för tillköp. Regler 
för upphämtningsplats (grönt på en karta och 
avstånd fågelvägen) är samordnat inom Västra 
Götaland, men finns det önskemål om ändringar kan 
detta lyftas. Eventuella nya närtrafikhållplatser kan 
endast införas i samband med tidtabellsskifte 
(december). 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. 
 Ej genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från 
Trafikplanen som planeras gå ut på remiss 2020. 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även 
på helger. 

 Genomfört 
Kommunstyrelsen godkände i juni 2020 en kalkyl 
från Västtrafik. Avtalet är undertecknat och närtrafik 
kommer att införas på helger i Borås. 

Pendlingsparkeringar runt staden och 
samåkningsparkeringar ska utredas i samarbete 
med Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, 
Västtrafik och Trafikverket. Utredningen ska 
innehålla behovsanalys och genomförandeplan. 

 Ej genomfört 
Tekniska förvaltningen och Stadsledningskansliet 
kommer att sammanfatta det som redan pågår kring 
utökningar av parkeringar kopplade till 
kollektivtrafiken. Därefter kommuniceras detta med 
övriga parter och analyseras. 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala delar. 

 Ej genomfört 
Denna utredning kommer att genomföras under 
hösten 2020, med en något försenad start på grund 
av Corona-pandemin. Samtliga partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige har inbjudits att 
utse representant till utredningsgruppen. 

2.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en 
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. 
Tysta områden ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Färdigställande av heltäckande underlag kring 
landskapskaraktärer inväntas från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

En utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remiss svar har 
inkommit från nämnder och bolag. Genomgång av 
svaren pågår. Redan idag byts engångsartiklar i 
plast ut mot mer miljövänliga alternativ i olika 
upphandlingar, exempelvis i upphandlingen av 
Hygien- och städprodukter. 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till 
exempel gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och en pilot kommer att 
genomföras på samtliga skolor inom 
grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2020. Uppdraget har 
blivit försenat på grund av Coronapandemin. 



Kommunstyrelsen, Tertial 2 2020 7(16) 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Borås Stads mångåriga internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom avfallsområdet bör 
fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Perioden januari – juli 2020 har det skett väldigt få 
aktiviteter kring just kunskapsöverföringen inom 
avfallsområdet på det internationella planet. Det som 
har skett har varit en del information och 
mailkorrespondens kring ett initiativ kallat CCAC – 
Waste Initiative, ett nätverk vi som stad är med i 
kostnadsfritt. Under året har det erbjudits 
webbseminarier för de som önskar delta. (CCAC, 
Climate and Clean Air Coalition, 
www.ccacoalition.org är ett frivilligt partnerskap 
mellan regeringar, mellanstatliga organisationer, 
företag, vetenskapliga institutioner och 
civilsamhällets organisationer som har åtagit sig att 
förbättra luftkvaliteten och skydda klimatet genom 
åtgärder för att minska kortlivade klimatföroreningar. 
Nätverket inkluderar hundratals statliga och icke-
statliga partners och hundratals lokala aktörer som 
bedriver verksamhet inom den ekonomiska sektorn). 

2.7 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 2,8 3 3,1 3,5 

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

1,4 0 1,3 0,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Utfallet är en aning högre än målvärdet och jämför man med 2019 så har utfallet försämrats. Den 
troligaste orsaken till detta är den pågående Corona pandemin och medarbetare som insjuknat med 
symtom. Samtliga chefer har fortfarande Corona pandemin som fokusområde men de jobbar också 
med aktiviteterna i SAM hjulet. Sjukfrånvaron kommer att följas upp under hösten. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Utfallet är bättre än 2019. Statistiken är för en hel 12 - månaders period (1908 - 2007) så här finns 
redovisade timmar i antal årsarbetare från timavlönade medarbetare inom bemanningsenheten 
administration. Denna verksamhet är flyttad till annan förvaltning from 2020-01-01. Övriga timmar 
kommer från praktikanter från Högskolorna som jobbat i verksamheten under sommaren. 

 
 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i 
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 2018 
och blev då återremitterat. Beredning pågår. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens prissättning till 
nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra 
nytta av de vinster som kan uppstå vid 
upphandlingar. 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika upphandlingar 
för att fördela kostnaderna och nyttorna pågår. 
Provision finns idag introducerat i några avtal och 
utvärdering av resultatet kommer ske under 
avtalstiden. 
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Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är tänkt att 
säkerställa den organiska tillväxten och utvecklingen 
med rätt bestyckning av roller som behövs. I arbetet 
beaktas även hur vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi har 
upphandlat ett inköpsanalyssystem, vilket i nuläget 
testas av ekonomer på olika förvaltningar. Dock 
konstateras ett behov av utökning av resurser för att 
hantera frågan på ett tillfredsställande sätt. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en 
policy när det gäller inventarier som syftar till att i 
första hand använda det som Borås Stad redan 
äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, 
innan nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en övergripande 
kalkyl över sina behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser över sina 
förutsättningar. Även arbetet med att skapa en policy 
pågår. Koncerninköp har tilldelats pengar i budgeten 
för 2020 för att finansiera en projektanställning 
gällande uppdraget. Koncerninköp tittar på 
möjligheten att tillfälligt använda en konsult för delar 
av arbetet. 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En 
plan med tydlig struktur för hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet fortgår. 

Behovet och kostnaden för att även erbjuda fria 
arbetsskor till de grupper som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning har påbörjats med inriktning på 
omvärldsbevakning och aktuellt rättsläge. 
Inventering av behov i berörda verksamheter samt 
kostnader för inköp hos upphandlade aktörer har 
påbörjats. 

3 Intern kontroll 

Kommunstyrelsen redovisar sina kontrollmoment i samband med årsbokslut. 

3.1 Antal anmälda bisysslor 

18 medarbetare och chefer har anmält bisyssla under den aktuella perioden. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 2 758 3 812 2 541 3 145 604 0 

Avgifter och övriga intäkter 55 073 84 395 56 264 68 540 12 276 0 

Summa intäkter 57 831 88 207 58 805 71 685 12 880 0 

Personal -90 372 -131 300 -87 289 -89 149 -1 860 0 

Lokaler -7 726 -10 458 -6 972 -7 674 -702 0 

Material och tjänster -37 222 -75 980 -54 033 -72 228 -18 195 -33 359 

Kapitalkostnader -4 575 -7 212 -4 808 -3 710 1 098 0 

Summa kostnader -139 895 -224 950 -153 102 -172 761 -19 659 -33 359 

Buffert (endast i budget)       

Nettokostnad -82 064 -136 743 -94 297 -101 076 -6 779 -33 359 

Kommunbidrag 79 160 136 743 94 297 94 297   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-2 904 0 0 -6 779  -33 359 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt 7 521   6 359  6 359 

Resultat jfr med tillgängliga medel 4 617   -420  -27 000 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

Budgeten för Kommunstyrelsen, Stadsledningskansliet, har under perioden januari - augusti utökats 
med drygt 9 mnkr enligt beslut fattat avseende gymnasiemåltider under våren samt 1,1 mnkr för lokal 
utveckling. 

Enligt beslut fattat i KF (KF 2019-11-20 § 261) redovisas i resultatet även hittills upparbetade 
kostnader motsvarande 10,9 mnkr för rivning och sanering av Gässlösa. Tidigare prognos har pekat på 
41,2 mnkr under 2020 och 22,8 mnkr 2021. Denna har uppdaterats till 30 mnkr 2020 och 34 mnkr 
2021 som en konsekvens av att en stor del av de kostnader som budgeterats som "oförutsedda" skjuts 
till 2021 enligt Borås Energi och Miljö AB. 
 
Utöver nämnda poster finns sk "öronmärkta" kostnader som efter augusti månad motsvarar 6,4 mnkr. 

Om hänsyn tas till ovan nämnda poster visar Stadsledningskansliet per augusti ett resultat om ca +10,5 
mnkr. Då det under resten av året kommer ett antal förväntade men osäkra till beloppen kostnader för 
t ex fastighetsskatt, beslutsstöd och utbildningsinsatser ställs prognosen att kansliet levererar ett resultat 
om +3 mnkr 2020. Detta överskott kommer av bl a inställda kurser, konferenser, resor, kost och logi, 
vakanser samt inställda aktiviteter som Näringslivsdagen och nationaldagsfirande. Detta justerar då den 
negativa prognosen till följd av tidigare nämnt Gässlösa till -27 mnkr. 
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Nämnas bör att Koncerninköp ansvarar för inköp av all skyddsmateriel, som handskar, visir, 
munskydd, desinfektionssprit, tvål osv för staden. Kostnaderna efter augusti uppgår till 72,5 mnkr och 
ansökan om statsbidrag har skickats in. Då denna ansökan troligen kommer att godkännas är den 
uppbokad som en fordran och syns då inte i resultatet för Stadsledningskansliet. Årsprognosen för 
inköp av skyddsutrustning uppgår till totalt 95 mnkr, nästa ansökan görs i november. 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019-12-

31 
Utfall 2020-08 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 4 867 3 384 21 749 

Byggbonus 14 750 8 971 850 4 929 

E-handelsstaden 3 000 840 507 1 653 

Market Place Borås 7 000 5 482 1 518 0 

Sociala investeringar  313 100 -413 

Summa 54 750 20 473 6 359 27 918 

4.2.2 Rivning och sanering Gässlösa 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Rivning och sanering Gässlösa -19 195 0 0 -10 937 -10 937 -30 000 

Den tidigare prognosen för helår 2020, - 41,2 mnkr, har fått justeras till följd av att flera åtgärder har 
fått skjutas på framtiden. Den totala kostnaden under tre år, 2019-2021, bedöms dock fortfarande 
uppgå till de beslutade 83 mnkr vilket medför högre kostnader 2021. 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Kommunledning       

Intäkt 23 477 45 601 30 400 33 281 2 881 0 

Kostnad -111 002 -188 010 -128 492 -128 839 -347 3 000 

Nettokostnad -87 525 -142 409 -98 092 -95 558 2 534 3 000 

Personaladministration       

Intäkt 8 401 2 194 1 463 6 986 5 523 0 

Kostnad -7 409 -2 794 -1 861 -6 970 -5 109 0 

Nettokostnad 992 -600 -398 16 414 0 

Nämnd- och styrelseverksamhet       

Intäkt 3 0 0 4 4 0 

Kostnad -12 612 -18 266 -12 165 -12 150 15 0 
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Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Nettokostnad -12 609 -18 266 -12 165 -12 146 19 0 

Markreserv       

Intäkt 15 194 25 500 17 000 21 820 4 820 0 

Kostnad -5 767 -9 257 -6 171 -10 044 -3 873 0 

Nettokostnad 9 427 16 243 10 829 11 776 947 0 

Totalförsvar och samhällsskydd       

Intäkt 2 758 3 812 2 541 2 112 -429 0 

Kostnad -1 455 -4 112 -2 738 -2 227 511 0 

Nettokostnad 1 303 -300 -197 -115 82 0 

Markupplåtelse för flerbostadshus 
och industri 

      

Intäkt 1 987 3 820 2 547 2 414 -133 0 

Kostnad -349 -601 -401 -302 99 0 

Nettokostnad 1 638 3 219 2 146 2 112 -34 0 

Markupplåtelse för småhus       

Intäkt 6 010 7 280 4 853 5 068 215 0 

Kostnad -220 -360 -240 -171 69 0 

Nettokostnad 5 790 6 920 4 613 4 897 284 0 

Vård och omsorg       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -940 -1 410 -940 -981 -41 0 

Nettokostnad -940 -1 410 -940 -981 -41 0 

Övrigt       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -140 -140 -93 -140 -47 0 

Nettokostnad -140 -140 -93 -140 -47 0 

Rivning och sanering Gässlösa       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -10 937 -10 937 -30 000 

Nettokostnad 0 0 0 -10 937 -10 937 -30 000 

Totalt       

Intäkt 57 830 88 207 58 804 71 685 12 881 0 

Kostnad -139 894 -224 950 -153 101 -172 761 -19 660 -27 000 

Nettokostnad -82 064 -136 743 -94 297 -101 076 -6 779 -27 000 

Kommunledning 
Resultatet inkluderar kostnader för öronmärkta projekt. Kostnaden avseende rivning och sanering av 
Gässlösa har lyfts ur denna verksamhet och lagts på egen rad. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Kommungemensam verksamhet 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 3 0 0 3 3 0 

Summa intäkter 3 0 0 3 3 0 

Personal 0 0 0 0 0 0 

Lokaler -1 451 -2 211 -1 474 -1 474 0 0 

Material och tjänster -78 367 -120 839 -80 559 -80 407 152 -310 

Kapitalkostnader       

Summa kostnader -79 818 -123 050 -82 033 -81 881 152 -310 

Buffert (endast i budget)       

Nettokostnad -79 815 -123 050 -82 033 -81 878 155 -310 

Kommunbidrag 78 733 123 050 82 033 82 033   

Resultat efter kommunbidrag -1 082 0 0 155  -310 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -1 082   155  -310 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

Prognosavvikelsen kommer av högre kostnad till STIM än budgeterat. 

I övrigt är det i nuläget svårt att bedöma prognosen för kollektivtrafiken under rådande 
omständigheter. 

  

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Övrig gemensam verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -116 -77 -299 -222 -310 

Nettokostnad 0 -116 -77 -299 -222 -310 
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Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -12 399 -18 302 -12 201 -11 686 515 0 

Nettokostnad -12 399 -18 302 -12 201 -11 686 515 0 

Näringslivsfrämjande åtgärder       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 451 -2 211 -1 474 -1 474 0 0 

Nettokostnad -1 451 -2 211 -1 474 -1 474 0 0 

Räddningstjänst       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -56 162 -87 491 -58 327 -58 502 -175 0 

Nettokostnad -56 162 -87 491 -58 327 -58 502 -175 0 

Kommunikationer       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -9 806 -14 930 -9 953 -9 920 33 0 

Nettokostnad -9 806 -14 930 -9 953 -9 920 33 0 

Ekonomiskt bistånd       

Intäkt 3 0 0 3 3 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 3 0 0 3 3 0 

Totalt       

Intäkt 3 0 0 3 3 0 

Kostnad -79 818 -123 050 -82 032 -81 881 151 -310 

Nettokostnad -79 815 -123 050 -82 032 -81 878 154 -310 

Prognosavvikelsen avser högre kostnad till STIM än budgeterat. 

Överskottet på bidrag till samarbetsorganisationer kommer bl a av att förbundsavgiften till Sjuhärads 
kommunalförbund är lägre än budgeterat. 

Underskottet på verksamheten Räddningstjänst kan härledas till kostnad för brandskyddsutbildning. 

Prognos för Kollektivtrafiken är svår att ställa under rådande omständigheter. Troligen bör 
verksamheten generera ett överskott men indikationer saknas i nuläget för hur mycket. 

6 Konsekvenser av coronaviruset 

Kommunstyrelsen har tagit ansvar för att samordna flera funktioner under den period som varit. 
Nämnas kan inköp av all skyddsmateriel, som handskar, visir, munskydd, desinfektionssprit, tvål osv., 
kommunikation till allmänheten samt hantering av gymnasieluncher. 

Näringsliv har tagit fram ett erbjudande till alternativa luncher för gymnasieelever. Budget har avsatts 
till Kommunstyrelsen för detta och dess budgetram utökas allteftersom enligt utfall. 

För kostnaderna vad gäller inköp av skyddsutrustning (72 520 tkr) och kommunikation till allmänheten 
(346 tkr) har efter augusti månad ansökts om statsbidrag vilket troligen kommer att godkännas. Därav 
ingen ekonomisk konsekvens av upparbetade kostnader. Årsprognosen för inköp av skyddsutrustning 
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uppgår till totalt 95 mnkr, ny ansökan görs i november. 
Kostnader som rör själva distributionen av skyddsutrustning inkluderas inte i de kriterier som 
statsbidraget täcker och blir därför en extra kostnad för förvaltningen. 

Inga tydliga konsekvenser i resultatet vad gäller kollektivtrafiken har kommit till kännedom vid 
upprättandet av denna rapport. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Näringsliv, gymnasiemåltider, utfall tom augusti -9 085 

Koncerninköp, arbete, distribution kring inköp och leverans av 
skyddsutrustning vid Servicekontoret 

-464 

Koncerninköp, inköp av skyddsutrustning 0 

Kommunikation, bl.a. annonsering och tryck utfall tom augusti 0 

Kollektivtrafik ? 

Summa -9 549 

7 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen vill och arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning där 
medarbetare ska ha grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 
Jämställdhetsarbetet likt mycket annat har under året påverkats av den rådande pandemin samtidigt så 
är jämställdhetsarbetet tillsammans med diskrimineringsfrågor och arbete med att skydda de 
grundläggande mänskliga rättigheterna integrerat i förvaltningens systematiska arbetsmiljö- och 
utvecklingsarbete. Varje år genomför Personal och förhandling en lönekartläggning för att säkerställa 
jämställda löner och att rekrytering sker utifrån stadens rutiner för kompetensbaserad rekrytering. 
Jämställdhet och mänskliga rättigheter finns också som en egen del i den interna 
Arbetsmiljöutbildningen. CKS – Centrum för kunskap och säkerhet – har fortsatt sitt arbete med att 
utbilda och informera om arbetet med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. I det arbetet är genusperspektivet och jämställdhet i fokus. På 
internationella kvinnodagen hölls ett frukostseminarium arrangerat av Kvalitet och utveckling 
tillsammans med Tjejjouren Magnolia och samma dag lanserades ett externt nyhetsbrev som har ett 
intersektionellt mänskliga rättighetsperspektiv, däribland jämställdhet. 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Avvikelse 2020 Prognos 2020 

Viared Västra, åtgärder för gator 0 1 427 -1 427 1 700 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 597 -597 2 530 

Fastighetsinköp 40 000 3 631 36 369 40 000 

Summa 40 000 5 655 34 345 44 230 
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Analys 

Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår. 

Viared Västra: Utfallet avser byggnation av rondell och gång och cykelväg. Prognosen avser rondell och 
kompletteringar av in och utfarter. 

Utbyggnad av bostadsområden: Utfallet avser mark och vägarbeten på Kadriljgatan. 

Prognosen avser: Nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och Sparsör, Vinkelvägen. 

Fastighetsinköp: Inköp har gjorts av fastigheten Gåshult med syfte att bilda ett naturreservat. 
Prognosen avser strategiska inköp av såväl skogsfastigheter, bebyggda fastigheter och fastigheter i 
bytesaffärer. Under 2020 kan Borås Stad eventuellt ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer, 
vilket förklarar prognosen. 

9 Exploateringsredovisning 

Utgifter 

Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2019 
Budget utgift 

2020 
Utgift jan-

augusti 2020 
Prognos total 

utgift 

Utbyggnad av industriområde  
Viared Västra 

394 700 387 080 10 000 3 164 394 700 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 

50 000 47 623 0 0 50 000 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

80 000 70 506 15 000 8 220 80 000 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 2020 

30 000 0 5 000 0 5 000 

Utbyggnad av bostadsområden 
2020 

30 000 30 5 000 597 5 000 

Summa 584 700 505 239 35 000 11 981 534 700 

Försäljning 

Tkr Intäkt tom 2019 
Budget intäkt 

2020 
Intäkt jan-

augusti 2020 
Prognos intäkt 

2020 
Prognos total 

intäkt 

Försäljning av industritomter 
projekt Viared Västra 

-317 165 -20 000 -2 166 -2 166 -525 000 

Försäljning av industritomter 
projektViared Norra 

-62 142 0 2 530 0 -68 000 

Försäljning av industritomter 
projektNordskogen 

-9 120 -60 000 0 0 -127 950 

Försäljning av bostadstomter 
2020 

-1 365 -3 000 -2 006 -2 500 -2 500 

Försäljning av övriga fastigheter 
2020 

-23 083 -40 000 -41 166 -43 000 -56 000 

Summa -412 875 -123 000 -42 808 -47 666 -779 450 

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och Nordskogen. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat Södra 
Gässlösa, RV 27 - RV 41, Kyllared och Osdal samt markberedning av oexploaterad industritomt på 
gamla Viared. 

 Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Långesten, Fristad och Bosnäs. Under 
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prognosperioden kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma att antas, vilket i sådana fall 
innebär en påbörjan av exploateringsutbyggnad. (Svanängsvägen och Vinkelvägen är påbörjade projekt) 

Försäljning av industritomter avser Viared Västra och Nordskogen. På Viared Norra har ett återköp 
skett då köparen inte hade möjlighet att fullfölja byggnation. 

Försäljning av bostadstomter, prognosen avser tomtförsäljning i exploateringsområde Kelvingatan. 

Försäljning av övriga fastigheter, utfallet avser bla bostadsområde Backadalen. Prognosen avser 
försäljning av markanvisade bostadstomter och mark för centrumverksamhet samt en  industritomt. 
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Delårsbokslut, tertial 2, Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Delårsbokslut, tertial 2, Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har under 2020 tilldelats ett kommunbidrag om 15,4 

mnkr. Efter augusti månad noteras ett resultat om +1,6 mnkr främst till följd av 

att flera representationstillfällen är framflyttade till hösten på  

grund av Covid-19. 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-09-21 

2. Skrivelse, 2020-09-21 

3. Bilaga, Delårsbokslut, tertial 2, 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 annat av 
större vikt för kommunen. 

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år då det är uppehåll under juli månad. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan, 
dock har sammanträden hållits delvis på distans med anledning av Covid-19. 

2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 52 80 53 23 -30 0 

Summa intäkter 52 80 53 23 -30 0 

Personal -2 353 -4 508 -3 005 -2 525 480 0 

Lokaler -698 -1 065 -710 -728 -18 0 

Material och tjänster -4 999 -9 907 -6 605 -5 442 1 163 0 

Kapitalkostnader      0 

Summa kostnader -8 050 -15 480 -10 320 -8 695 1 625 0 

Buffert (endast i budget)       

Nettokostnad -7 998 -15 400 -10 267 -8 672 1 595 0 

Kommunbidrag 10 067 15 400 10 267 10 267   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

2 069 0 0 1 595  0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 2 069   1 595  0 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

Kommunfullmäktige visar i delårsbokslutet ett positivt resultat framförallt med avseende på 
representation. Anledningen är att flera representationstillfällen är framflyttade till hösten med 
anledning av Covid-19. 
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Sammanträden -4 345 -9 255 -6 170 -4 659 1 511 0 

Partistöd -3 653 -6 145 -4 097 -4 013 84 0 

Summa -7 998 -15 400 -10 267 -8 672 1 595 0 

Kostnaderna beräknas hållas inom budget, dock kan ansökningar om utbildningsbidrag påverka 
resultatet. Ansökningar om utbildningsbidrag för tidigare år har inkommit vilket inte är budgeterat. 

3 Konsekvenser av coronaviruset 

Kommunfullmäktiges sammanträden påverkas med anledning av Covid-19. Större folksamlingar 
rekommenderas inte av Folkhälsomyndigheten vilket gör att sammanträden har hållits delvis digitalt. Av 
den anledningen kommer Kommunfullmäktiges resultat att påverkas för kostnader som uppkommit för 
utredningsarbete i den projektgrupp som startades samt teknisk utrustning. Kostnader kan även 
tillkomma under året då Kommunfullmäktige undersöker alternativa lokaler för sina sammanträden. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Konsulter: Utrullning av teams för förtroendevalda -76 

Kostnader för teknisk utrustning i samband med digitala möten 
tom augusti 2020. 

-12 

Summa -88 

4 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. 
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Svar på initiativärende: Politiska organisationen 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet anses besvarat. 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna Andreas Exner och Kristian Silbvers har 2019-09-16 

lämnat in ett initiativärende till Kommunstyrelsen där de bland annat föreslår 

att en revidering ska genomföras av Borås Stads visselblåsarfunktions avseende 

målgrupp och omfattning. De lyfter fram de oklarheter som finns vad gäller 

vem som har arbetsmiljöansvar för de politiska sekreterarna vilket bland annat 

får konsekvenser när en anmälan till visselblåsarfunktionen rör en 

förtroendevald eller en politisk sekreterare.      

Kommunstyrelsen kommer se över visselblåsarfunktionen avseende målgrupp 

och omfattning.  

Ärendet i sin helhet 

Sverigedemokraterna Andreas Exner och Kristian Silbvers har 2019-09-16 

lämnat in ett initiativärende till Kommunstyrelsen där de bland annat föreslår 

att en revidering ska genomföras av Borås Stads visselblåsarfunktions avseende 

målgrupp och omfattning. De lyfter fram de oklarheter som finns vad gäller 

vem som har arbetsmiljöansvar för de politiska sekreterarna vilket bland annat 

får konsekvenser när en anmälan till visselblåsarfunktionen rör en 

förtroendevald eller en politisk sekreterare.   

Kommunstyrelsen har gett Stadsledningskansliets avdelning Centrum för 

kunskap och säkerhet (CKS) i uppdrag att inrätta och ansvara för Borås Stads 

visselblåsarfunktion. Funktionen inrättades efter en gedigen förstudie i januari 

2017. Fram till den 15 januari 2020 har det inkommit sammanlagt 42 

anmälningar till visselblåsarfunktionen. 

På Borås Stads hemsida och intranät finns dels information om vilka regler och 

rutiner som gäller för visselblåsarfunktionen samt hur en anmälan görs. 

Sammanfattningsvis framgår i de regler och rutiner i visselblåsarfunktionen att; 

 Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att 

medarbetare och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla 

allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, 

och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på 

ett korrekt sätt.   
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 Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter 

begångna av en person i ledande ställning när kommunens normala 

interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att 

använda.   

 Med person i ledande ställning avses exempelvis chefer inom 

förvaltningen eller kommunala bolag. Det kan också avse personer i 

ledningsgrupp, andra chefer och politiker.  Med nyckelperson menas en 

anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut inom 

kommunen eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig 

beslutanderätt kan exempelvis vara tjänstemän med en delegation att 

fatta beslut. 

 

Syftet med en visselblåsarutredning är endast att avgöra om det finns 

trovärdighet och saklighet i det som visselblåsaren anmäler. Kan inte 

trovärdighet och saklighet styrkas i visselblåsarutredningen ska, efter 

föredragning för kommunchef, ärendet avslutas. Framkommer det genom 

utredningen att det finns trovärdighet och saklighet i det som visselblåsaren 

anmält lämnas ärendet vidare till lämplig mottagande myndighet, till exempel 

Polismyndigheten, för fortsatt utredning. 

Visselblåsarfunktionen innebär en möjlighet för medarbetare, chefer och 

förtroendevalda att anonymt anmäla allvarliga missförhållanden när inte 

normala anmälningsrutiner kan användas men också en risk genom att vem 

som helst kan anmäla vem som helst för vad som helst anonymt. Det är därför 

av yttersta vikt att visselblåsarutredningar sker med stor sekretess för att utreda 

om det som visselblåsare påstår är trovärdigt och sakligt innan utredningen 

eventuellt lämnas vidare, till exempel till Polismyndigheten.  

Anmälan från visselblåsare som rör arbetsmiljöfrågor lämnas som regel direkt 

vidare till Stadsledningskansliet Personal och förhandlingsavdelning för 

kännedom och eventuell utredning.  

Kommunstyrelsen kommer se över visselblåsarfunktionen avseende målgrupp 

och omfattning 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende- Politiska organisationen 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsledningskansliet, Peder Englund 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Initiativärende 

 
Den politiska organisation som inrättades efter de allmänna valen 2018 i Borås Stad innebar 

en ökning till åtta förtroendevalda kommunalråd. Till respektive kommunalråd knöts en 

politisk sekreterartjänst, där kommunalrådet agerar direkt arbetsgivare (närmaste chef) 

medan Borås Stad har det juridiska arbetsgivaransvaret och därigenom även ansvaret för alla 

arbetsmiljörelaterade frågor. Denna organisationsuppbyggnad medför uppenbara problem. 

Bland annat vid uppkomsten av arbetsmiljörelaterade frågor, där Borås Stad äger ansvaret 

för sekreterarna, och partierna, genom de förtroendevalda, äger förtroenderollerna. 

 

Utifrån ett demokratiskt perspektiv uppstår komplikationer om kommunala tjänstemän ska 

utreda arbetsmiljösituationer, där berörda parter uppenbart tillhör en politiserad 

verksamhet eller tjänst. Dels försätts de kommunala tjänstemännen inför en etiskt svår 

situation, där granskningen äger rum av individer som har en tydlig koppling till politiken och 

förtroendevalda, och som i förlängningen har en direkt avgörande roll vid exempelvis 

budgetbeslut. Det föreligger även en risk att kommunala tjänstemän utnyttjas i politiska inre 

maktspel. Bara det faktum att misstanke kan väcks signalerar att detta bör ses över.  

 

Risken att förtroende rubbas blir inte lägre då, som i det aktuella fallet, en utredning 

genomförs som inte avser att varken höra alla inblandade eller utreda vad som är sant och 

vad som inte är sant. Kvar blir en offentliggjord rapport, med utskrivna namn, som beskriver 

en sidas oemotsagda uppgifter.  

 

Den principiellt viktiga frågan måste även ställas om kommunala skatteresurser ska 

användas för att utreda politiska partiers företrädare och politiserade tjänster. Företrädesvis 

hanteras detta genom förtroende hos allmänheten och genom allmänna val, om inte 

brottsliga gärningar ägt rum varvid regelmässig kontakt med rättsväsende gäller. 

 

Vår bedömning är att respektive parti har ansvaret för de förtroendeposter, och politiska 

tjänster som detta medför, som fördelats till partiet. Politiska tjänster ska därmed hanteras 

av respektive parti. Detta är inte en kommunal förvaltningsfråga överhuvudtaget och det är 

oerhört viktigt att det finns en tydlig gräns mellan partipolitik och den oberoende 

tjänstemannaorganisation. Det föreligger även en risk att detta system utnyttjas av interna 

maktstrider inom partier för att hänga ut individer, samt riskerar att hänga ut 

integritetskänsliga uppgifter. Beaktat att anmälan kan ske av individer som inte ens  
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omfattas av situationen, så kan inte det uteslutas att visselblåsarfunktionen kan användas i 

syfte att misskreditera och frambringa negativ publicitet för enskilda individer. 

 

Sverigedemokraterna lägger ingen vikt i något av innehållet som publicerats i aktuella 

utredningar, men vi vill poängtera att handhavandet lämnat en dålig eftersmak och 

funderingar kring framtidens organisation, samt den utsatthet som rollerna faktiskt medför. 

Vi anser även att den utredning som ägt rum lätt kan få allmänheten att tolka kommunala 

tjänstemän som subjektiva och partibundna, oavsett om underlaget inte tar ställning i 

ansvars- eller skuldfrågan. Detta är högst olyckligt. 

 

Till följd av den senaste tidens händelser ser vi flera alternativ som kan motverka att 

liknande situationer sker igen. Dock anser vi att det lämpligaste valet är att detta ärende 

remitteras till förvaltningen och sakkunniga, som i sin tur kan studera gällande lagar och 

regler och presentera alternativ till politiken. 

 

Avslutningsvis föreslår vi även att en politisk överläggning äger rum efter att ärendet 

behandlats av stadskansliet, så att politiken kan ta ställning i sakfrågan. Det vore ett olyckligt 

vägval att förskjuta frågan till partiöverläggningar vid nästkommande val, då det 

uppenbarligen finns ett behov att skyndsamt hantera den snarast. 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna, 

 

att ärendet remitteras till stadskansliet. 
 
att revidera omfattningen och målgruppen för visselblåsarfunktionen. 
 
att en politisk överläggning äger rum mellan partierna under nuvarande mandatperiod för 

att hantera frågan. 
 
 
 

 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
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Fyllnadsval kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

Kommunstyrelsens beslut 

Malin Carlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation från den 21 september 2020. 

Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

från den 21 september 2020.       

Beslutet expedieras till 

1. Den entledigade, den nyvalde samt förhandlingsdelegationen.

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-

Britt Eckerström (C) ”Serviceinsatser i privat regi” 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen besvarad 

 

 

 

 

Datum 

2020-08-31 Rose-Marie Liljenby Andersson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-08 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-

Britt Eckerström (C) ”Serviceinsatser i privat regi” 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige anser motionen besvarad.            

Sammanfattning 

Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (C) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29 lämnat in förslaget att hänvisa 

äldre i behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnäratjänster 

och skapa ett ersättningssystem som fungerar som en voucher.  

Sedan motionen skrevs har ytterligare motioner inkommit till Vård och 

äldrenämnden inom näraliggande område, VAN 2018-00094 och 95 respektive 

2019-00037. Utöver dessa har nämnden gett Vård och äldreförvaltningen ett 

uppdrag att utreda förenklad biståndsbedömning samt hur det skulle kunna 

tillämpas. Arbetet har pågått under 2019 och beslut att fastställa regler för 

förenklat beslutsfattande togs vid sammanträdet 10 december 2019, VAN 

2019-00213.  

Nämnden fastställde reglerna om förenklat beslutsfattande avseende insatserna 

städ och tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 

april 2020 och ska utformas så att det ökar personens möjlighet att leva ett 

självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och 

planeras. 

Förenklad biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att 

personen fyllt 80 år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 

75 års ålder. Efter handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som 

kan vara privat eller kommunal beroende på utförare som individerna väljer. 

Insatsen digitalt stöd är dock en insats som enbart den kommunala 

verksamheten utför.  

Principiellt innebär förslaget att hänvisa äldre i behov av serviceinsatser till 

företag som erbjuder hushållsnära tjänster att en brukare kan välja utförare och 

utformning av biståndet vilket också de beslutade riktlinjerna innebär. Eftersom 

äldre i behov av insatser kan välja utförare för de beviljade insatserna liknar 

förenklat beslutsfattande på avgörande punkter förslaget att hänvisa äldre i 

behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård och äldrenämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda frågan 

om förenklat biståndshandläggande och beredningsfasen är avslutad genom 

beslutet i december 2019. Nu väntar verkställighet av beslutet vilket innebär att  

motionen anses som besvarad.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Serviceinsatser i privat regi, 2017-03-01 

  

 

Rose-Marie Liljenby Andersson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



MOTION  2016-09-08 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  CENTERPARTIET 

 

Serviceinsatser i privat regi. 

 
Många äldre har behov av hjälp med enklare serviceinsatser som att städa, handla eller fixa något i 
hemmet. Idag sköter undersköterskorna i hemtjänsten vissa av de sysslorna. Centerpartiet tycker 
att det finns bättre sätt att använda deras kompetens och vi föreslår därför att äldre som har 
begränsade behov av hjälp med service och annan liknande hjälp ska hänvisas till privata utförare. 
Två tredjedelar av de äldre inom hemtjänsten har ett hjälpbehov omfattande 1 – 25 timmar i 
månaden.  
 
Centerpartiet vill att denna grupp i första hand ska erbjudas den servicen via befintliga privata 
aktörer, och servicen det gäller är till störst andel hjälp med mat och städ. Idag finns städ- och 
servicetjänster väl utbyggt med hjälp av Rut-avdraget samtidigt som möjligheterna att få mat 
levererad hem ständigt växer. Redan idag finns många som erbjuder hemkörning av mat, både 
färdiga kassar men även direktplockade. Vi vill att de äldre i möjligaste mån ska använda sig av 
dessa privata tjänster vilket skulle frigöra resurser inom hemtjänsten för de mer behövande. Det 
bör kunna ske genom att de äldre som har vissa behov ges någon slags check eller voucher som 
kan användas hos ett antal företag.  
 
Samtidigt som resurser frigörs ökar den äldres makt över tjänsterna. Genom att som självständig 
konsument köpa vissa tjänster har den äldre en större frihet att utforma tjänsterna än om det sker 
i kommunal regi.  
 
Rut-marknaden har vuxit dramatiskt sedan avdraget infördes av Alliansregeringen 2007.  Det 
finns i dagsläget en uppsjö av företag med olika inriktningar som ger service inom ramen för 
rutavdraget. Äldre har, jämfört med personer under 65 år, möjligheter att göra betydligt större 
avdrag.  
 
Centerpartiets förslag syftar till: 

- Frigöra resurser inom hemtjänsten till dem som har större behov 
- Använda undersköterskornas kompetens på rätt sätt 
- Stärka egenmakten för de äldre som kan uppträda som kunder istället för som 

biståndstagare.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta 
 

Stadsdelsnämnderna, och vid årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att i första hand hänvisa äldre med 
behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster samt att ta fram ett lämpligt system för 
ersättning inom ramen för ett sådant system. 
 
För Centerpartiet 
Kerstin Hermansson 

Maj-Britt Eckerström  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Remiss av betänkandet Högre växel i 

minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning 

(SOU 2020:27) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås stad tillstyrker förslaget med tillägg i den del som avser vem som ska 

utföra uppdraget samt övergripande syfte med uppdraget. 

 

 

 

Datum 

2020-09-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00573 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Jungvid 
 

Datum 

2020-09-15 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00573 1.1.2.1 

  

 

Remiss av betänkandet Högre växel i 

minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning 

(SOU 2020:27) 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås stad tillstyrker förslaget med tillägg i den del som avser vem som ska 

utföra uppdraget samt övergripande syfte med uppdraget. 

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur ansvaret för samordning, 

utveckling och uppföljning ska organiseras. Utredningen har också haft som 

uppdrag att föreslå hur uppföljningsarbetet kan förbättras. Syftet hat varit att 

åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en 

stärkt minoritetspolitik. Utredningen beskriver att en rad viktiga insatser har 

gjorts tidigare men att det är dags att lägga in en högre växel i arbetet.  

Utredningens fokus ligger på att förändra arbetet mot en mer detaljerad och 

kravställd uppföljning. Det ska ske genom att Sametinget och Länsstyrelsen i 

Stockholms län ska förlora uppdraget till förmån för Institutet för språk och 

folkminnen (Isof). Genom att samla flera frågor som rör de nationella 

minoriteterna finns det bättre förutsättningar för regeringen at styra 

inriktningen på verksamheten och nyttja de samlade resurserna effektivt och 

ändamålsenligt. Den analysen delas men det är inte en nödvändighet för att 

uppfylla de övriga förändringarna som föreslås.  

Det övergripande syftet med uppdraget ska enligt förslaget ha en pådrivande 

och uppmuntrande roll utanför förvaltningsområdena. Borås Stad anser att 

denna roll inte är tillräcklig utan efterfrågan mer effektiva styrmedel och 

förslagets ska nå sina mål.  

               

8.3.4 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens 

uppdrag 

Borås Stad delar förklaringen men det är inte nödvändigt att uppdraget utförs 

av annan myndighet. Borås Stad menar att de beskrivna problemen löses redan 

med det tydliga uppdraget och uppföljning som föreslås i utredningen. Borås 

Stads erfarenheter som finskt förvaltningsområde är att det är en ledningsfråga. 
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Det finns risker när en annan organisation ska ta över och vi kan se att arbetet 

tappar fart och kompetens.  

 

8.5.2 Övergripande syfte med uppdraget 

Borås stad delar förslaget att uppföljningsmyndigheterna ska ha en pådrivande 

roll och uppmuntra kommuner och regioner utanför förvaltningsområdena. 

Borås Stad anser att förslaget går i rätt riktning men att det behövs effektivare 

styrmedel än de som föreslås för att systematiskt uppnå syftet med uppdraget.  

 

Remissyttrandet i sin helhet 

Borås Stad delar i övrigt den analys och avvägning som utredaren har gjort i 

övrigt och tillstyrker därför förslaget. 

Betänkande finns i sin helhet på följande adress: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2020/05/sou-202027/ 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt 

samordning och uppföljning (SOU 2020:27), 2020-09-21 

2. Svar på remiss, Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - 

Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27), 2020-09-21 

  

 

Beslutet expedieras till 

1. ku.remissvar@regeringskansliet.se (se inkommen handling nr 1) 

2. majlis.nilsson@regeringskansliet.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Avdelningschef 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/05/sou-202027/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/05/sou-202027/
mailto:ku.remissvar@regeringskansliet.se


 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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REMISSYTTRANDE 

Sida 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00573 1.1.2.1 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 
 

Kulturdepartementet 

 

Borås Stads remissyttrande över betänkandet Högre 

växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och 

uppföljning (SOU 2020:27) 

Ku2020/01170/CSM 

Beslut 

- Borås stad tillstyrker förslaget med tillägg i den del som avser vem som 

ska utföra uppdraget samt övergripande syfte med uppdraget. 

Sammanfattning 

I sammanfattningen till förslaget framgår att fokus på förändringen ligger på att 

stärka uppföljning och samordning. Uppdraget har tidigare utförts av 

Länsstyrelsen i Stockholms län men nu föreslås uppdraget utföras av Institutet 

för språk och folkminnen. Förslagen finner Borås Stad gå i rätt riktning och 

tillstyrker förslagen med tillägg.  

Ärendet i sin helhet 

8.3.4 Institutet för språk och folkminnen ska överta länsstyrelsens 

uppdrag 

Borås Stad delar förklaringen men det är inte nödvändigt att uppdraget utförs 

av annan myndighet. Borås Stad menar att de beskrivna problemen löses redan 

med det tydliga uppdraget och uppföljning som föreslås i utredningen. Borås 

Stads erfarenheter som finskt förvaltningsområde är att det är en ledningsfråga. 

Det finns risker när en annan organisation ska ta över och vi kan se att arbetet 

tappar fart och kompetens.  

 

8.5.2 Övergripande syfte med uppdraget 

Borås stad delar förslaget att uppföljningsmyndigheterna ska ha en pådrivande 

roll och uppmuntra kommuner och regioner utanför förvaltningsområdena. 

Borås Stad anser att förslaget går i rätt riktning men att det behövs effektivare 

styrmedel än de som föreslås för att systematiskt uppnå syftet med uppdraget.  

 

Remissyttrandet i sin helhet 
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Borås Stad delar i övrigt den analys och avvägning som utredaren har gjort i 

övrigt och tillstyrker därför förslaget. 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Omreglering av tomträttsavgäld för Carolus 1 m.fl. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya 

tomträttsavgälder enligt bifogad lista. 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- 

och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas. 

I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de 

föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl. 

 

Datum 

2020-09-03 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00607 3.1.2.6 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2020-08-31 Elisabeth Eickhoff 

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-10-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00607 3.1.2.6 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Omreglering av tomträttsavgäld för Carolus 1 m.fl. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya 

tomträttsavgälder enligt bifogad lista. 

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- 

och miljödomstolar i de fall överenskommelse inte kan träffas. 

I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de 

föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl. 

Sammanfattning 

Innevarande år är 103 tomträtter för småhusfastigheter, fyra hyreshusfastigheter 
och en tomträtt för verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av 
tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna 
skall gälla från 2022-01-01, 2022-07-01 och 2022-10-01. Avgäldsperioderna är 
20 år för verksamhetsfastigheten, samtliga hyreshusfastigheter samt för 84 av 
småhusfastigheterna. För resten av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 10 
år. 
 
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före 
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte 
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod. 
 
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken 
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. 
 
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad 

förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya 

avgäldsunderlag och avgälder. 

Ärendet i sin helhet 

Innevarande år är 103 tomträtter för småhusfastigheter, fyra hyreshusfastigheter 
och en tomträtt för verksamhetsfastighet aktuella för omreglering av 
tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna 
skall gälla från 2022-01-01, 2022-07-01 och 2022-10-01. Avgäldsperioderna är 
20 år för verksamhetsfastigheten, samtliga hyreshusfastigheter samt för 84 av 
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småhusfastigheterna. För resten av småhusfastigheterna är avgäldsperioden 10 
år. 
 
Frivillig överenskommelse om omreglering skall träffas minst ett år före 
utgången av den löpande avgäldsperioden. Kan frivillig överenskommelse inte 
träffas måste talan om omprövning av avgälden väckas vid mark- och 
miljödomstolen senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod. 
 
Vid omreglering av tomträttsavgäld skall enligt 13 kap. 11 § jordabalken 
tomträttsavgälden bestämmas på grundval av det värde marken har vid 
omregleringstillfället och motsvara skälig ränta på det uppskattade markvärdet. 
 
Samtliga fastigheter som berörs av omreglering finns upptagna i bifogad 
förteckning med uppgift om aktuella marktaxeringsvärden och förslag om nya 
avgäldsunderlag och avgälder. 
 
Småhusfastigheter 
Avgäldsunderlagen för småhusfastigheterna har beräknats efter respektive 
fastighets marktaxeringsvärde som gäller för berörda fastigheter. Aktuellt 
marktaxeringsvärde har reducerats för fastighets VA-anslutning efter de 
principer som gäller i fastighetstaxering. Reduktionen för VA-anslutningen är 
gjord med 100.000 kr. Dessutom har reducering gjorts för 
trädgårdsanläggningar med 10 %. 
 
Taxeringsvärdena som åsatts fastigheterna i 2018-års taxering motsvarar 75 % 
av marknadsvärdet i 2016 års prisnivå. Efter reducering av VA-anslutningen 
och trädgårdsanläggningar räknas beloppet upp till 100 %, vilket ska motsvara 
marknadsvärdet. 
 
Uppräkning av fastighetspriserna från 2016, prisnivån som ligger till grund för 
2018-års fastighetstaxering, har gjorts med 18 % vilket motsvarar den 
prisökning som skett i Västsverige på småhusmarknaden från 2016 (index=750) 
till 1:a kvartalet 2020 (index=884) enligt SCB:s fastighetsprisindex. Detta ger 
följande för de två exempelfastigheterna Fyrkanten 6 (friliggande med 10 årig 
avgäldsperiod, tax.värde; 519 000 kr) och Vårdkasen 8 (friliggande med 20-årig 
avgäldsperiod, tax.värde: 739 000 kr); 
 
Tax.värde Reduktion Reduktion Marknads- Uppräkning Avgälds- 
mark va-anslutn trädgårdanl värde gentemot underlag 
    2016 
 -100 000 - 10 % :0.75 + 18 % 
 
519 000 -100 000 x 0,9 :0,75 1,18 593 000 
739 000 -100 000 x 0,9 :0,75 1,18 905 000 
 
Med 3 % avgäldsränta blir den nya yrkade avgälderna per tomt och år 17 800 kr 
för Fyrkanten 6 (en ökning från 14 740 kr på 10 år) och 27 140 kr för 
Vårdkasen 8 (en ökning från 6 886 kr på 20 år). 
 
Avgäldsräntan bestäms med utgångspunkt från den långsiktiga realräntan som 
gäller på den allmänna kapitalmarknaden med tillägg för en värdeökning under 
avgäldsperioden, triangeleffekt. Föreslagen avgäldsränta är anpassad till vad 
som tillämpas i mark- och miljödomstolar för tomträttsmål. 
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Hyreshusfastigheter 
Tre av fastigheterna är belägna på Dammsvedjan och en är belägen på 
Trandared. Fastigheterna kan innehålla såväl bostäder som lokaler. Riktvärde är 
3 000 kr/m2 för bostäder respektive 1 300 kr/m2 för lokaler på såväl 
Dammsvedjan som Trandared. Nytt avgäldsunderlag har beräknats efter i 
taxeringen upptagen befintlig bruksarea. 
 
För exempelfastigheten Hackan 4 på Dammsvedjan blir då nytt avgäldsunderlag 
1 724 (Yta bostäder) x 3 000 (Riktvärde byggrätt) + 96 (Yta lokaler) x 1 300 
(Riktvärde byggrätt) = 5 297 000 kr. Avgäldsräntan föreslås till 3 %. Den nya 
årliga avgälden för den kommande 20-åriga avgäldsperioden blir med angivna 
belopp 158 900 kr, en ökning från 28 620 kr. 
 
Verksamhetsfastighet (Hyreshus-/lokalfastighet) 
Fastigheten Carolus 1, Västerlånggatan 1-3 och Stora Kyrkogatan 4-6 i 
Centrum, används bland annat för vårdcentralsverksamhet. Fastigheten 
innehåller endast lokaler och riktvärdet för lokaler är 1 800 kr/m2 i Centrum. 
Nytt avgäldsunderlag har beräknats efter i taxeringen upptagen befintlig 
bruksarea. 
 
Nytt avgäldsunderlag blir 4 946 (Yta lokaler) x 1 800 (Riktvärde byggrätt) = 
8 903 000 kr. Avgäldsräntan föreslås till 3 %. Den nya årliga avgälden för den 
kommande 20-åriga avgäldsperioden blir med angivna belopp 267 000 kr, en 
ökning från 133 516 kr. 
 

Beslutsunderlag 

1. Omreglering 2020 - lista 

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Mark- och exploateringschef 

 



Tomträtter omreglering 2020

Verksamhetsfastighet
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2019 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Carolus 1 20 2022-01-01 133 516 2 967 000 9 000 000 8 903 000 267 000

Hyreshus
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2019 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Betslet 4 20 2022-10-01 25 064 557 000 5 600 000 4 779 000 143 400

Hackan 4 20 2022-01-01 28 620 636 000 6 549 000 5 297 000 158 900

Hackan 5 20 2022-01-01 10 756 239 500 752 000 599 000 17 980

Pilspetsen 1 20 2022-01-01 140 580 3 124 000 29 101 000 24 150 000 724 500

Småhus
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Drakslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 504 000 572 000 17 160

Drakslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Elddonet 1 20 2022-01-01 7 290 162 000 766 000 943 000 28 300

Elddonet 3 20 2022-01-01 6 886 153 000 739 000 905 000 27 140

Elddonet 4 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680

Elddonet 6 20 2022-01-01 7 110 158 000 757 000 930 000 27 900

Elddonet 7 20 2022-01-01 6 750 150 000 725 000 885 000 26 560

Elddonet 8 20 2022-01-01 6 706 149 000 724 000 884 000 26 500

Elddonet 10 20 2022-01-01 6 976 155 000 740 000 906 000 27 180

Enviget 1 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560

Enviget 2 20 2022-01-01 7 110 158 000 753 000 925 000 27 740

Enviget 7 20 2022-01-01 6 840 152 000 731 000 893 000 26 800



Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Enviget 8 20 2022-01-01 6 840 152 000 732 000 895 000 26 840

Enviget 9 20 2022-01-01 6 840 152 000 732 000 895 000 26 840

Fornborgen 3 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680

Fornborgen 4 20 2022-01-01 6 750 150 000 726 000 886 000 26 600

Fornborgen 5 20 2022-01-01 6 706 149 000 723 000 882 000 26 460

Fornborgen 10 20 2022-01-01 6 660 148 000 718 000 875 000 26 260

Fornborgen 12 20 2022-01-01 6 660 148 000 716 000 872 000 26 160

Fornborgen 14 20 2022-01-01 6 750 150 000 725 000 885 000 26 560

Fornborgen 15 20 2022-01-01 6 750 150 000 728 000 889 000 26 680

Guldringen 1 20 2022-01-01 6 886 153 000 736 000 901 000 27 020

Hällslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 506 000 575 000 17 240

Hällslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Hällslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Hällslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 507 000 576 000 17 280

Högsätet 1 20 2022-01-01 6 706 149 000 722 000 881 000 26 420

Högsätet 4 20 2022-01-01 7 020 156 000 746 000 915 000 27 440

Högsätet 5 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100

Högsätet 7 20 2022-01-01 6 750 150 000 726 000 886 000 26 600

Högsätet 9 20 2022-01-01 6 706 149 000 724 000 884 000 26 500

Högsätet 10 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560

Kämpavisan 1 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480

Kämpavisan 2 20 2022-01-01 6 886 153 000 737 000 902 000 27 060

Kämpavisan 4 20 2022-01-01 7 246 161 000 762 000 937 000 28 120

Lönnrunan 1 20 2022-01-01 7 290 162 000 769 000 947 000 28 420

Lönnrunan 9 20 2022-01-01 7 426 165 000 778 000 960 000 28 800

Lönnrunan 10 20 2022-01-01 7 336 163 000 773 000 953 000 28 580

Lönnrunan 11 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680

Offerkällan 1 20 2022-01-01 7 426 165 000 777 000 959 000 28 760

Offerkällan 2 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680



Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Offerkällan 4 20 2022-01-01 7 336 163 000 770 000 949 000 28 460

Offerkällan 6 20 2022-01-01 7 290 162 000 769 000 947 000 28 420

Offerkällan 7 20 2022-01-01 7 336 163 000 770 000 949 000 28 460

Ormslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 513 000 585 000 17 540

Ormslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Ormslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Ormslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 514 000 586 000 17 580

Ringbrynjan 2 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680

Ringbrynjan 3 20 2022-01-01 7 426 165 000 775 000 956 000 28 680

Ringbrynjan 4 20 2022-01-01 7 290 162 000 766 000 943 000 28 300

Ringbrynjan 5 20 2022-01-01 7 290 162 000 767 000 944 000 28 340

Ringbrynjan 8 20 2022-01-01 7 560 168 000 788 000 974 000 29 220

Ringbrynjan 9 20 2022-01-01 7 606 169 000 793 000 981 000 29 440

Runslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Runslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Runslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 514 000 586 000 17 580

Stenslingan 1 20 2022-01-01 5 940 132 000 499 000 565 000 16 940

Stenslingan 2 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Srenslingan 3 20 2022-01-01 5 940 132 000 477 000 534 000 16 020

Stenslingan 4 20 2022-01-01 5 940 132 000 511 000 582 000 17 460

Vårdkasen 1 20 2022-01-01 7 246 161 000 764 000 940 000 28 200

Vårdkasen 2 20 2022-07-01 7 786 173 000 808 000 1 003 000 30 080

Vårdkasen 3 20 2022-01-01 7 246 161 000 761 000 936 000 28 080

Vårdkasen 4 20 2022-01-01 6 976 155 000 743 000 910 000 27 320

Vårdkasen 5 20 2022-01-01 6 976 155 000 743 000 910 000 27 320

Vårdkasen 8 20 2022-01-01 6 886 153 000 739 000 905 000 27 140

Ärilen 1 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100

Ärilen 2 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100

Ärilen 3 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100
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Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Ärilen 4 20 2022-01-01 6 886 153 000 738 000 903 000 27 100

Ärilen 5 20 2022-01-01 6 976 155 000 740 000 906 000 27 180

Ärilen 6 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980

Ärilen 7 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980

Ärilen 9 20 2022-01-01 6 976 155 000 744 000 912 000 27 360

Ärilen 11 20 2022-01-01 6 886 153 000 736 000 901 000 27 020

Ärilen 12 20 2022-01-01 6 886 153 000 735 000 899 000 26 980

Ärilen 13 20 2022-01-01 6 976 155 000 741 000 908 000 27 220

Ättebacken 1 20 2022-01-01 6 976 155 000 742 000 909 000 27 280

Ättebacken 2 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480

Ättebacken 4 20 2022-01-01 7 020 156 000 747 000 916 000 27 480

Ättebacken 6 20 2022-01-01 6 976 155 000 744 000 912 000 27 360

Ättebacken 7 20 2022-01-01 7 020 156 000 749 000 919 000 27 560

Ättebacken 8 20 2022-01-01 7 020 156 000 746 000 915 000 27 440

Entalet 2 10 2022-01-01 15 420 411 000 537 000 619 000 18 560

Fyrhörningen 3 10 2022-01-01 14 600 389 000 514 000 586 000 17 580

Fyrkanten 2 10 2022-01-01 15 360 410 000 536 000 617 000 18 520

Fyrkanten 3 10 2022-01-01 14 740 393 000 518 000 592 000 17 760

Fyrkanten 6 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800

Fyrkanten 8 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800

Fyrsidingen 1 10 2022-01-01 15 360 410 000 536 000 617 000 18 520

Fyrsidingen 5 10 2022-01-01 14 640 391 000 515 000 588 000 17 620

Fyrsidingen 6 10 2022-01-01 14 700 392 000 516 000 589 000 17 680

Fyrsidingen 8 10 2022-01-01 14 740 393 000 519 000 593 000 17 800

Fyrtalet 5 10 2022-01-01 15 560 415 000 542 000 626 000 18 780

Runstaven 3 10 2022-01-01 17 680 471 000 624 000 742 000 22 260

Runstaven 4 10 2022-01-01 17 680 471 000 624 000 742 000 22 260

Runstaven 11 10 2022-01-01 14 220 379 000 522 000 598 000 17 920

Runstaven 12 10 2022-01-01 14 220 379 000 519 000 593 000 17 800



Småhus, forts
Fastighet Period Ny period Nuvarande Nuvarande 2018 års mark- Förslag till Förslag till ny

Längd år fr o m årlig avgäld avälds- tax nytt avgälds- avgäld per år

underlag underlag

Runstaven 13 10 2022-01-01 13 600 362 000 504 000 572 000 17 160

Runstaven 14 10 2022-01-01 13 540 361 000 503 000 571 000 17 120

Runstaven 17 10 2022-01-01 13 540 361 000 503 000 571 000 17 120

Tvåtalet 1 10 2022-01-01 15 700 419 000 546 000 632 000 18 940
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Markanvisning till AB Toarpshus för byggande av 

trygghetsbostäder vid Dalhem i Dalsjöfors på 

Kerstinsgärde 1:85 och del av Kerstinsgärde 1:2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med AB Toarpshus enligt 

upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

AB Toarpshus begärde i mars 2020 markanvisning för Kerstinsgärde 1:85 och 

del av Kerstinsgärde 1:2 för byggande av cirka 35 trygghetsbostäder. Området 

är beläget norr om och i direkt anslutning till Dalhem och innebär att den 

kvarvarande byggrätten i gällande detaljplan som är från 2009 nu kan bebyggas. 

Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget fram till 2021-12-31 har 

ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmarken samt 

övriga villkor avseende exploatering av området.               

Beslutsunderlag 

1. Markanvisningsavtal 

2. Översiktskarta 

3. Markanvisningsansökan 

Beslutet expedieras till 

1. AB Toarpshus, Att: Mikael Henrysson, Box 550 50, 501 14 Borås 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 











Markanvisat område för trygghetsbostäder vid Dalhem, Dalsjöfors
 

Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 

årsredovisning 2019 skickas till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning för 2019. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 

huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, den nya lagen om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR), Kommunallagen och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Man anser 

dock att årsredovisningen kan utvecklas när det gäller koncernperspektivet samt 

påpekar att uppfyllandegraden kan förbättras när det gäller mål/indikatorer och 

uppdrag. Upplysningar i form av noter/tilläggsupplysningar och analyser 

behöver även förbättras.                

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har gjort sin årliga granskning av Borås Stads årsredovisning. 

Från och med räkenskapsåret 2019 gäller en ny redovisningslag ”Lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning”, förkortad LKBR. Normgivande 

organ för kommunal redovisning är Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Med anledning av den nya redovisningslagen har RKR lämnat en ny 

rekommendation, nr 15, som beskriver hur förvaltningsberättelsen i 

årsredovisningen skall upprättas. Även stor del av övriga årsredovisningen styrs 

av RKRs rekommendationer, vilka Stadsrevisionen stämmer av mot hur väl 

Borås Stad följer dessa.  

Årets granskning är omfattande utifrån den nya lagen och man har även gjort 

en genomlysning av stadens pensionsredovisning. Granskningen är ett bra 

underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete med kommande årsredovisningar för 

att förbättra och utveckla redovisning och bokslutsinformation.  

Stadsrevisionen lämnar bl.a. följande bedömningar i rapporten: 

Förvaltningsberättelsen är till stora delar upprättad enligt RKRs nya 

rekommendation, men det finns förbättringsområden. Den nya lagen trycker på 

koncernperspektivet i första hand och här finns möjligheter att bättre analysera 

verksamhetens utveckling, resonemang kring risker samt även finansiella mål 
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för koncernen. Riktlinjer saknas för god ekonomisk hushållning samt en 

utvärdering av mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och personalredovisningen 

saknar vissa uppgifter om sjukfrånvaro. 

När det gäller finansiella mål samt indikatorer och uppdrag noteras att flertalet 

inte uppnås och att detta är ett förbättringsområde. 

Resultaträkningen följer i stort RKRs rekommendationer utom när det gäller 

leasing/hyresavtal. 

Balansräkningen följer i stort RKRs rekommendationer, men det finns några 

avvikelser. Man påtalar att drift- och investeringsredovisningen saknar 

koncernperspektivet.  

Generellt saknar man noter, analys och övriga upplysningar samt att man bör 

anpassa årsredovisningen till en vidare målgrupp än Kommunfullmäktige 

genom tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i 

huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, LKBR, Kommunallagen 

och rekommendationer från RKR. 

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 

vill lämna följande yttrande/svar: 

 Det är första året som nya Redovisningslagen tillämpas på 

årsredovisningen. Koncernperspektivet är viktigt och kommer att 

utvecklas i kommande årsredovisning, inte minst gäller detta 

verksamhetsutveckling och riskhantering.  

 Strukturen på förvaltningsberättelsen kommer att ses över för att få 

ännu bättre överensstämmelse med RKR 15. 

 Ett arbete pågår med att ta fram ett styrdokument för finansiella mål för 

hela kommunkoncernen och mål för god ekonomisk hushållning. 

 De uppgifter som saknas i noter, upplysningar om t.ex. 

personalredovisning, pensioner och ansvarsförbindelser skall 

kompletteras och utvecklas. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv till granskningsrapport Borås Stads årsredovisning 2019, 200420 

2. Granskningsrapport ”Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019”

   

Beslutet expedieras till 

1. Borås Stads Revisionskontor 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Borås Stads årsredovisning 2019 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2019. Granskningen har grundats på analys 
av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse 
för resultat och ställning. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad 
enligt God redovisningssed, lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. 
Balanskravet är uppfyllt. Koncernperspektivet och de risker som finns i de kommunala koncernföre-
tagen kan dock vägas in och beaktas i större utsträckning. 

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen bedömer att andra viktiga användare, såsom kommunin-
vånare, organisationer, staten m fl., i större utsträckning bör beaktas vid utformning av årsredovis-
ningen. En tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet bör eftersträvas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig.

När det gäller finansiella mål nås inte två av tre uppställda mål under året. Av Kommunfullmäktiges 
indikatorer uppnås inte 17 av 26 (65 %) målvärden. När det gäller Kommunfullmäktiges uppdrag 
har 13 av 37 (35 %) uppdrag inte genomförts under året. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges 
indikatorer och genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande vara ett för-
bättringsområde. Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk hushållning ska innehålla en 
utvärdering gällande verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Borås Stad saknar därutöver rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till rekommendationer i bilagd rapport.

Missivet med rapport bilagd tillställs Kommunstyrelsen. Svar från Kommunstyrelsen emotses  
senast 2020-09-30. 

Bill Johansson  
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2020-04-20

Kommunstyrelsen
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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019

1 Inledning
Enligt kommunallagen ska revisorerna 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 ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med 
de mål som Kommunfullmäktige beslutat.  

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovis-
ningssed?

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansie-
ring och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i förhål-
lande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

❍ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

❍ Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för kommunen?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Kommunfullmäktiges beslutade mål,
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

Granskningen omfattar samtliga nämnder, Kommunstyrelsen och kommunkoncernen Borås 
Stad. 

1.2 Avgränsningar
I och med den nya lagstiftningen och de nya rekommendationerna från Rådet för kommunal re-
dovisning (RKR) har Stadsrevisionen granskat årsredovisningen utifrån de nya förutsättningarna. 

Tre av rekommendationerna (R2, R14 och R15) från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
gavs ut i slutet av 2019. Dessa tre kommer att gälla från och med räkenskapsåret 2020 och är inte 
bindande men tidigare tillämpning uppmuntras. 

1.3 Revisionskriterier

Revisionskriterier är:

• Kommunallagen (2017:725)

• Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

• God redovisningssed (Bokföringsnämnden, BFN)

• International Accounting Standards (IAS)
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1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

1.5 Metoder  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av 
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen inne-
fattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt 
att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts 
med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
väsentliga fel är störst. Därutöver innehåller granskningen en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
genomförs med kontrollmålsmetodik enligt ett upphandlat granskningsprogram som Borås Stads 
revisionskontor tillsammans med andra revisionskontor i landet använder.

Stickprov av nämndernas specifikationer samt från resultaträkningens konton har genomförts. 

1.6 Projektorganisation
Ansvarig för projektet: Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Lars 
Magnusson och Stefan Sjöblom. Projektet genomförs i samarbete med konsult som har granskat 
pensionsredovisning samt exploateringsredovisning.
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2 Granskningsresultat
2.1 Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Pensionsredovisning (bilaga 1)

• Exploateringsredovisning (bilaga 2)

• Sammanställda räkenskaper

• Kassaflödesanalys

• Investeringsredovisning 

2.2 Förvaltningsberättelse
Innehållet i förvaltningsberättelsen regleras i 11 kap. LKBR. Det ska tydligt framgå vilket sam-
manhållet avsnitt av årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen 
ska presenteras före men i omedelbar anslutning till resultaträkning, balansräkning och kassa-
flödesanalys. Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

• Översikt över verksamhetens utveckling

• Den kommunala koncernen

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

• Väsentliga personalförhållanden

• Förväntad utveckling

Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i rekommendationen, upplysningar om den 
kommunala koncernen och kommunen. Utvecklingen redovisas genom att aktuellt år jämförs 
med tidigare år. Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan 
föregående år som mer långsiktiga utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska 
härledas till de verksamheter som orsakat förändringarna. Den nya LKBR och RKR R15 betonar 
att i första hand skall text, siffror och analyser utgå från den kommunala koncernen och därefter 
kommunen.

I kommunallagen, gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för 
”god ekonomisk hushållning”. Enligt 11 kap 8 § LKBR ska förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § 
första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Gällande verksamheten ska 
anges vilka mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning medan det för 
ekonomin ska anges finansiella mål.
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Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget och årsredovisning har en skrivning 
om god ekonomisk hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning.1 

Styrdokumentet Riktlinjer för Finansverksamheten har en skrivning om god ekonomisk hus-
hållning:2 

Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god 
ekonomisk hushållning genom att:

• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget 

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto 

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshante-
ring, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Gällande strukturen av förvaltningsberättelsen konstaterar Stadsrevisionen att den följer RKR 
R15, däremot finns en del gällande innehållet under varje rubrik som bör struktureras på annat 
sätt. Detta rör främst de delkapitel som avhandlas nedan.

Översikt över verksamhetens utveckling

Det finns två tabeller med nyckeltal; en för koncernen och en med nyckeltal för kommunen. Det 
saknas en närmare analys av tabellen gällande nyckeltal i kommunen.

Den kommunala koncernen

En beskrivning av den kommunala koncernen görs i ett eget avsnitt utifrån ett organisations-
schema, vilket Stadsrevisionen bedömer ge en adekvat bild av Borås Stads totala åtaganden. 
Stadsrevisionen noterar att avsnittet saknar en närmare analys över verksamhetens utveckling.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Avsnittet innehåller en finansiell analys av kommunens ekonomiska ställning. En redogörelse 
finns för kommunens totala pensionsförpliktelser och hanteringen av dessa, vilket är i enlighet 
med RKR R15.

Stadsrevisionen noterar att de stora investeringar som finns i koncernen (främst gällande kon-
cernföretagen BEMAB och Borås Elnät) inte berörs i avsnittet. I avsnittet om koncernföretagens 
resultat och verksamhet skriver man att BEMAB:s framtida resultatutveckling ses som en poten-
tiell risk. Stadsrevisionen noterar att avsnittet saknar utvecklande resonemang om vad riskerna 
innebär i kort- och långsiktig horisont för kommunkoncernen. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Avsnittet inleds med en relativt omfattande, beskrivning av några förvaltningars verksamhet. 

Mål och uppdrag, utifrån ”Borås 2025 – Strategiska målområden” beskrivs och följs upp endast 
avseende de kommunala nämnderna. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen ligger på endast 
35 %.

1 Årsredovisning 2019, sid 52
2 Fastställd av Kommunfullmäktige 2019-06-19
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När det gäller koncernföretagen skriver man i årsredovisningen att ”Bolagen ska genom sitt arbete 
medverka till utvecklingen av Borås Stad och som stöder visionen”. Stadsrevisionen noterar att inga 
mål ställts gällande de kommunala koncernföretagen. 

Enligt RKR R15 ska avsnittet innehålla mer principiell beskrivning av hur målen fastställts, hur 
budget tas, hur uppföljning går till och hur den interna kontrollen är utformad. Stadsrevisionen 
noterar att den beskrivna informationen saknas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning handlar om att formulera mål för ekonomi och verksamhet och att 
följa upp dessa. Enligt RKR R15 borde skrivningen om mål och uppdrag placerats vid det här 
avsnittet. Beslutade mål för verksamheterna i enlighet med Budget och Vision 2025 finns och 
ingår i årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte uppfyller det som följer av 
11 kap. 8 och 12 §§ LKBR, där det framgår att ”förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvär-
dering av om mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 
6§ första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts”. I årsredovisningen finns 
ingen liknande koppling till god ekonomisk hushållning gällande verksamhetsmål och uppdrag.

Stadsrevisionen noterar att samma tabell för koncernen som i avsnittet ”Översikt över verksam-
hetens utveckling” förekommer igen under detta avsnitt, dock med lite mer analys av nyckeltalen. 

Budgetavvikelser för kommunen anges och kommenteras enligt anvisning i RKR R15.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt 
den ekonomiska redovisningen av verksamheten är till stora delar upprättad i enlighet med RKR 
R15. Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen 
av koncernen samt Borås Stads verksamheter, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av 
väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av vikt. De delar som saknas 
är att koncernperspektivet ska framgå i första hand och kommunens utveckling i andra hand. 
Därutöver behöver förvaltningsberättelsen arbetas igenom och omstruktureras inför årsredovis-
ning 2020, för att bättre följa RKR R15. Eftersom RKR R15 inte gäller fullt ut förrän år 2020 
är detta en rekommendation som Stadsrevisionen vill vidarebefordra till nästa års boksluts- och 
årsredovisningsarbete.

2.2.1 Bokslutsprocessen
Revisorerna verkar för helhetssyn i ansvarsprövningen av hela den kommunala verksamheten 
genom en samordnad process/tidplan. Det innebär att Kommunfullmäktige tidsmässigt planerar 
fullmäktigesammanträden och stämmotidpunkter (motsvarande) så att reellt utrymme ges till 
ansvarsprövning i alla led. Detta ställer även krav på en samordnad tidplan för när årsredovis-
ningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter ska vara upprättade.3 

Årets bokslutsarbete och avlämning av Borås Stads årsredovisning har avstämts och fortlöpt 
enligt lämnad tidplan från ansvariga tjänstemän. 

3 God Revisionssed i kommunal verksamhet, SKR, 2018
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2.2.2 Måluppföljning
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla 
finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning av dessa mål ska göras 
i delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2019 innefattar 
Vision 2025 och strategiska målområden. I beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen 
kopplat indikatorer med målvärden till målområdena. Budget och redovisning av mål ska han-
teras inom styr- och ledningssystemet. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts 
och följts i enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionen konstaterar att förvaltningsberättelsen 
i Borås Stads årsredovisning innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att fram-
ställningen i huvudsak är deskriptiv. 

Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och 
helt genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt 
genomförda inte kan bedömas med revisionell säkerhet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer 
enligt nedan:

3 14 9 0 av 26 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 17 av 26 
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 65 %. 

Indikatorer markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) 
Målvärdet har inte ändrats från 17 personer år 2017 till 17 personer år 2019, målet är 
13 personer. Värdet på indikatorn, personer som en hemtjänsttagare möter, har tidigare 
visat utfall för endast egen regin. Nu visas utfallet för hela Borås Stads verksamhet, dvs. 
både egen regi och privata utförare. Värdena har ändrats retroaktivt fr.o.m. 2017 för att 
bli jämförbara.

• Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
Målvärdet är 97 % och utfall för år 2019 är 81 %. I genomsnitt fick de barn som inte 
fick plats vänta i 15 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möjligt plats på 
önskat datum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen så ef-
fektiv som möjligt.

• Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet  
betygsätter hur det är att driva företag i sin kommun 
Målet är att Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när närings-
livet betygssätter avser kommuner med fler än femtio tusen invånare och målvärdet är 
inte uppnått. Stadsrevisionen noterar att inga förklaringar till varför målet uppnås anges 
i årsredovisningen. 
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Indikatorer (som är delvis genomförda, gulmarkerade) med försämrat utfall under åren 2017 
till 2019: 

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten, % 
Målvärdet har försämrats från 82 procent år 2017 till 81 procent år 2019. En god 
schema läggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper 
knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. En hemtjänst-
grupp har börjat med ”tvillingschema”, vilket innebär att två medarbetare går omlott 
med varandra. Att minska frånvaro och att öka trivsel bland medarbetarna är en annan 
viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet.

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, % 
Målvärdet har försämrats från 92 procent år 2017 till 87 procent år 2019. Orsaker till  
låg måluppfyllelse uppges vara brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, 
samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. Kontinuitet i 
ledning och personalgrupper har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabi-
litet i bemötande, goda relationer, rutiner, regler, organisering och normer. Åtgärder för 
förbättrat förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare in-
satser för att förbättra arbetet kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning 
av pedagoger i normkritik och förebyggande av extremism.

• Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
Utfallet på målvärdet har försämrats från 93 procent år 2017 till 91 procent år 2019, 
målvärde 93 procent. Målsättningen är att ytterligare höja andelen elever, från en redan 
hög nivå, som avslutar sin gymnasieutbildning med en examen. Arbetet med att förbätt-
ra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen Bildningsstaden 
Borås 2016-2021. Exempel på genomförda aktiviteter är betygsanalyser på verksamhets-
nivå i syfte att säkra en rättssäker bedömning samt kvalitetshöjande insatser kopplade 
både till de skol- och arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen.

Orsakerna till att målvärdena inte nås samt åtgärder som genomförts under året för att uppnå 
målen analyseras endast i viss utsträckning i årsredovisningen. Stadsrevisionen konstaterar att 
måluppfyllelsen när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig.

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2019 fått 37 uppdrag från Kommunfullmäktige 
i dess budgetbeslut. När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2019, vilket 
innebär att tidigare uppdrag inte tas med. Årsredovisningen redovisar uppdragens grad av ge-
nomförande enligt nedan:

1 12 24 0 av 37 uppdrag

Av 37 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och  kommunala 
koncernföretag 2019 har 13 inte genomförts, vilket motsvarar 35 %. Kommunstyrelsen står för 
sammantaget nio av de inte genomförda uppdragen. 

Uppdrag markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:

• Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram.

Stadsrevisionen noterar att det inte uppges någon förklaring till varför uppdraget inte genomförts 
under året. 



10

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen konstaterar att genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag har förbättrats 
något jämfört med föregående år. Genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms 
fortfarande vara ett förbättringsområde. 

2.2.3 Avstämning av balanskravet 
Stadsrevisionen noterar att den presenterade balanskravsutredningen följer 11 kap 10 § LKBR 
samt RKR R15 när det gäller struktur och innehåll. Stadsrevisionen noterar att resultatutjäm-
ningsreserven (RUR) är oförändrad från föregående år och uppgår till 250 mnkr i bokslutet. 

Balanskravsresultatet

Den redovisade balanskravsutredningen anger ett balanskravsresultat på 70,5 mkr och stämmer 
överens med vad som anges i RKR R15. Balanskravet är uppnått. I balanskravsutredningen anges 
sedan ett balanskravsresultat efter öronmärkningar på 90,8 mkr. Det framgår klart i RKR R15:s 
anvisningar att inga andra poster får ingå i beräkningen av balanskravsresultatet. Stadsrevisionen 
noterar att poster gällande öronmärkningar inte bör ingå i utredningen nästa år för att uppfylla 
RKR R15. 

Ett utvecklingsområde inför år 2020 är att bättre förklara balanskravsutredningen.

2.2.4 Finansiella mål
Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och inves-
teringar under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt.

Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 20194 är att solidi-
teten ska uppgå till 71 % (långsiktigt mål 80 %), avser endast den del av kommunens tillgångar 
som finansieras med egna medel. Det andra finansiella målet är att självfinansieringsgraden 
av investeringar ska uppgå till 53 % (långsiktigt mål 80 %). Det tredje finansiella målet är att 
årets resultat ska vara som lägst 80 mnkr eller 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 
(långsiktigt mål 2-3 %). 

Soliditeten för kommunen uppgår till 31 %, vilket är en minskning jämfört med förra året (33 %). 
Stadsrevisionen ser ingen anledning att räkna bort internbanken vid beräkning av kommunens 
soliditet. Borås Stad uppnår inte målet på 80 %.

Soliditeten för koncernen är 33 %, vilket är en liten minskning jämfört med förra året (34 %).

Enligt RKR R15 bör nyckeltalet soliditet beräknas och redovisas med hänsyn till totala pensions-
förpliktelser, d v s medräknat pensionsförpliktelserna ”inom linjen” i balansräkningen. Soliditeten 
för kommunen blir då 28 % och för koncernen 30 %.

I årsredovisningen redovisas självfinansieringsgraden för kommunen till 52 % (kommunkon-
cernen 41,7 %).

Årets resultat för kommunen uppgår till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet 
för året uppnås därmed. Det långsiktiga målet om 2-3 % uppnås inte.

Stadsrevisionen konstaterar att två av de tre finansiella målen inte är uppnådda.

4  Kommunfullmäktiges budget 2019 sid 22
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Noteras kan att kommunens långfristiga skulder har ökat med 1 256 mkr jämfört med förra året 
och uppgår till 6 741 mkr. Risker och osäkerhetsfaktorer bör vägas in i målen, till exempel borgen-
såtaganden för egna koncernföretag. Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala 
koncernföretag bör kalkyleras och ingå i den finansiella målsättningen.5 Enligt SKR Cirkulär 
2004:46 bör risker och osäkerhetsfaktorer  vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för 
egna koncernföretag. Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala koncernföretag 
bör kalkyleras och ingå i den finansiella målsättningen.6

2.2.5 Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 11 kap 6 § LKBR. 
Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om de anställdas frånvaro på grund 
av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgift ska också lämnas om:

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid  
av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt

3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket i punkt 2 och 3 ska anges i procent 
av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift ska inte lämnas när antalet anställda 
i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 

I årsredovisningen saknas uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under 
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I årsredovisningen saknas även uppgifter för 
sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron under 2019 i Sveriges kommuner 
ligger på 6,7 %,7 vilket innebär att Borås Stads utfall för sjukfrånvaron på 7,3 % ligger högre än 
genomsnittet. Målvärdet i Borås Stads budget för 2019 är satt till 7,2 %. Målvärdet är därmed 
inte fullt uppnått för Borås Stad. 

2.3 Resultaträkning
Resultaträkningen ska enligt 5 kap 1 § LKBR i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. Andra paragrafen anger hur resultaträkningen ska ställas upp. 

I uppställningen har införts en ny resultatnivå - Verksamhetens resultat. Verksamhetens intäkter 
och kostnader ska, för att ge en rättvisande bild, specificeras i not till resultaträkningen.8  

5 SKR; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46
6 Ibid.
7 SKR; Sjukfrånvaro, kommuner 2019 
8 Kommunal bokföring och redovisningslag, Eriksson, Haglund och Tagesson, Studentlitteratur, 2019, s.66-67
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2.3.1 Intäkter
Enligt RKR R2 ska en inkomst, om inget annat följer av denna rekommendation, redovisas som 
intäkt först när följande förutsättningar är uppfyllda:

• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

• det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen  
kommer att tillfalla kommunen; och

• de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av  
transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den  
ekonomiska uppgörelsen har i allt väsentligt fullgjorts.

Stadsrevisionen har med hjälp av en konsult genomfört en granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad. Syftet med granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Det finns tillräckliga 
kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade. 

Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut. Detta bedöms innebära en risk för ekonomisk skada för 
kommunen. Generellt görs det inte systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader 
vid beräkning av avgifter (med undantag för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa 
att självkostnadsprincipen efterlevs.

Enligt RKR R2 framgår följande gällande periodisering av skatteintäkter. Den prognos på skatte-
avräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret 
ska användas vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Stadsrevisionen noterar att 
prognos på skatteavräkning för december har använts. 

Enligt RKR R2 framgår att EU- och statsbidrag samt periodisering av dessa ska redovisas enligt 
det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två 
eller flera kostnadsperioder ska hela bidraget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas i takt 
med att villkoren bedöms vara uppfyllda. Stadsrevisionen noterar att dessa krav är uppfyllda.  

I KPMG:s rapport om exploateringsredovisning avhandlas även RKR R2 intäkter gällande of-
fentliga bidrag och intäkter vid försäljning av omsättningstillgångar (se bilaga 2).

Verksamhetens intäkter ska enligt RKR R2 specificeras i not. Av noten ska det framgå hur stor 
del av verksamhetens intäkter som är bidrag och ersättningar från staten. Avseende förutbetalda 
intäkter och andra inkomster som redovisas på balansräkningens skuldsida, ska en beskrivning 
av väsentliga inkomstgrupper jämfört med föregående år redovisas. Det ska anges under vilken 
tid och i vilken takt som de olika delposterna kommer att intäktsföras. Bidrag som avser flera 
redovisningsperioder ska specificeras i not till resultaträkningen. Av noten ska bidragets storlek 
framgå samt hur periodiseringen har skett. 

Stadsrevisionen noterar att det av noten inte framgår hur stor del av verksamhetens intäkter 
som är bidrag och ersättningar från staten. Ett utvecklingsområde är att specificera bidrag som 
avser flera redovisningsperioder. Då RKR R2 gäller först från räkenskapsåret 2020 är detta inte 
bindande men tidigare tillämpning uppmuntras. 



13

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2019

2.3.2 Leasing 
Enligt RKR R5 Leasing ska objekt, vilka innehas till följd av ett leasingavtal som klassificeras 
som finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång i balansräkningen. 
Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas som en skuld. 
Borås Stad redovisar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan 
endast som en leasingkostnad i resultaträkningen. 

Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredo-
visning har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som 
kostnader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En sammanställ-
ning av externa hyreskostnader för objekt över 500 tkr görs under rubriken ”tillämpade redovis-
ningsprinciper”. Bedömningen är att Borås Stad inte följer RKR R5 Leasing fullt ut. 

2.3.3 Stickprov 
Stadsrevisionen har genomfört cirka 140 stickprov av konton på resultaträkningen som har stora 
avvikelser mellan åren 2018 och 2019. Granskningen visar att det inte förekommer några större 
avvikelser i de stickprov som genomförts.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av resultaträkningen 

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger 
en rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskaps-
året. Stadsrevisionen noterar att nämnderna i driftredovisningen redovisar ett underskott på 119,5 
mnkr. Kommunstyrelsen föreslår diverse regleringar på 65 mnkr. Det utgående ackumulerade 
resultatet uppgår till ett överskott om 85 mnkr. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 
5 kap 2 § LKBR.

2.4 Balansräkning
Balansräkningen ska enligt 6 kap 1 § LKBR i sammandrag redovisa kommunens eller regionens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt 6 kap. 2 § LKBR och omfattar 
tillräckliga noter. I sammandrag redovisas Borås Stads samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. 

Enligt 4 kap 6 § LKBR framgår att för varje sammandragen post i balansräkningen ska de be-
lopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning, om inte postens 
sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt.

En genomgång av balansräkningen utifrån LKBR och RKR:s rekommendationer redovisas nedan.

2.4.1 Immateriella anläggningstillgångar 
Enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar framgår av 6 kap. 7 § första stycket LKBR 
att utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunens verksamhet under 
kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Vidare framgår av 9 kap. 10 
§ LKBR framgår att i de fall nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång bestäms 
till längre tid än fem år ska en upplysning om skälen för detta lämnas.



För varje post som tas upp som immateriell anläggningstillgång ska upplysningar om tillämpad 
avskrivningsmetod och nyttjandeperiod lämnas, uppdelade på egenutvecklade och förvärvade 
immateriella anläggningstillgångar. 

Stadsrevisionen noterar att noterna rörande immateriella anläggningstillgångar9 uppfyller kraven 
i RKR R3. 

2.4.2 Materiella anläggningstillgångar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar framgår av 1 kap. 4 § LKBR att bokföring och 
redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Enligt 4 kap. 
3 § tredje stycket LKBR ska upplysningar om skälen för avvikelse från denna rekommendation 
lämnas i en not. Av 9 kap. 9 § LKBR framgår att en upplysning ska lämnas om bedömd genom-
snittlig nyttjandeperiod för varje post som tas upp som materiell anläggningstillgång. För varje 
post i balansräkningen som tas upp som materiell anläggningstillgång bör dessutom upplysning 
lämnas i not om tillämpad avskrivningsmetod.

Stadsrevisionen noterar att noterna10 i huvudsak följer rekommendation RKR R4 men att upp-
lysning saknas om tillämpad avskrivningsmetod. 

Komponentavskrivningar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar gällande komponentavskrivningar ska avskriv-
ningarna spegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. Därför måste 
skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anlägg-
ningstillgång beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent 
ska skrivas av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anlägg-
ningstillgång, och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.

I årsredovisningens avsnitt om tillämpade redovisningsprinciper framgår att man från och med 
år 2014 har tillämpat komponentavskrivning för nya fastigheter och anläggningar. Från och 
med år 2017 tillämpas komponentavskrivning för samtliga fastigheter i Borås Stad. För gator, 
vägar och parker är samtliga nya objekt införda med komponentavskrivning (K3). För äldre ob-
jekt tillämpas ej komponentavskrivning. Efter omfattande utredning av Tekniska förvaltningen 
kommer detta heller inte att genomföras, detta då skillnaden blev marginell jämfört med om 
komponentavskrivningar införs.

2.4.3 Nedskrivning 
Enligt RKR R6 Nedskrivning framgår av 7 kap. 4 § första stycket LKBR att en

anläggningstillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av

1–3 §§ (dvs. redovisat värde) skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara 
bestående. Enligt 7 kap. 4 § tredje stycket ska en nedskrivning återföras, om det inte längre finns 
skäl för den. En prövning av nedskrivnings- eller återföringsbehov görs i två steg.

Nedskrivningar finns angivna i not 3 och not 14. Dock har inga nedskrivningar gjorts för Borås 
Stad. (Nedskrivningar har skett i några av de kommunala koncernföretagen). 

9 Borås Stads årsredovisning 2019, not 10, 9 och 3
10 Borås Stads årsredovisning 2019, not 11 och 12



Stadsrevisionen rekommenderar 

Stadsrevisionen rekommenderar att Borås Stad ser över eventuellt nedskrivningsbehov inför 
kommande årsbokslut.  

2.4.4 Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska redovisning av finansiella till-
gångar och finansiella skulder regleras i 3 kap. 4 § samt 7 kap. 1, 2, 4–7, 9 och 12 §§ LKBR. 
Finansiella tillgångar ska i enlighet med 6  kap. 6 § LKBR klassificeras som antingen anläggnings-
tillgångar eller omsättningstillgångar. Finansiella skulder ska delas in i kortfristiga respektive 
långfristiga skulder.

En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig, om den:

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel.

Kommunen ska i not lämna upplysningar om: 

a) genomsnittlig upplåningsränta; 

b) genomsnittlig räntebindningstid; 

c) en analys över upplåningens förfallostruktur; 

d) redovisat värde för instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen uppdelat 
på tillgångsslag, såsom räntebärande värdepapper, aktier och andelar etc.; 

e) hur kommunen har fastställt verkligt värde för de instrument som värderas till verkligt 
värde i balansräkningen; 

f) hur kommunen har valt att redovisa sammansatta instrument i de fall kommunen 
innehar sådana. Upplysningen ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper;

g) vilken princip som valts för periodisering i de fall kommunen har periodiserat emis-
sionskostnader och andra transaktionskostnader i samband med upptagande av lån. 
Upplysningen  ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper.

Aktier och andelar i kommunala koncernföretag enligt 2 kap. 5 § LKBR ska klassificeras som 
anläggningstillgångar. 

Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga. Finansiella tillgångar och fi-
nansiella skulder ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaffningsvärde.

Huvuddelen av kommunens långfristiga utlåning gäller lån till de kommunala koncernföretagen, 
uppgående till en summa 8 786 tkr. Övrig utlåning på 19 tkr kommenteras dock inte i noten.

Stadsrevisionen noterar att noterna11 uppfyller kraven i RKR R7 men kan utvecklas genom att 
kommentera övrig utlåning.

2.4.5 Derivat och säkringsredovisning
RKR R8 Derivat och säkringsredovisning behandlar redovisning av derivatinstrument och säk-
ringsredovisning. I LKBR finns ingen särskild reglering av redovisning av derivat eller säkrings-
redovisning. Generella regler för värdering av anläggnings- och omsättningstillgångar finns i  

11 Borås Stads årsredovisning 2019, not 7 och 8
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7 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ LKBR. I 7 kap. 9 § regleras omräkning av fordringar och skulder i utländsk 
valuta. Stöd för den kvittning av värdeförändringar på säkringsinstrumentet mot värdeföränd-
ringar på den säkrade posten som görs vid säkringsredovisning finns i 4 kap. 4 §. Upplysningskrav 
finns i 9 kap. 3 § LKBR.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret 
från koncernföretagen. Beslutet innebär att de av koncernföretaget ingångna räntebindningarna 
får löpa ut men att derivat ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås 
Stad. Som säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera varia-
biliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.12

Stadsrevisionen bedömer att säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas.

2.4.6  Extraordinära och jämförelsestörande poster 
I RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster framgår det att redovisningen av extraor-
dinära poster regleras i 5 kap. 2 och 5 §§ samt 9 kap. 12 § LKBR. I 5 kap. 3 § andra stycket finns 
reglering om delposter. Enligt 5 kap. 5 § LKBR ska intäkter eller kostnaderi annan verksamhet 
än kommunens normala verksamhet redovisas som extraordinära poster. 

Av 5 kap. 2 § LKBR framgår det att extraordinära poster ska redovisas på separat rad i resultaträk-
ningen. Enligt 9 kap. 12 § LKBR ska de extraordinära posterna i not specificeras till belopp och 
art i upplysning. Av noten ska framgå belopp för varje enskild extraordinär intäkt eller kostnad, 
samt vad posten avser. 

Stadsrevisionen noterar att inga extraordinära poster förekommer i årsredovisningen 2019. 

2.4.7  Byte av redovisningsprinciper m.m.
Enligt RKR R12 Byte av redovisningsprinciper m.m. får byte av redovisningsprincip får ske om 
bytet krävs för anpassning till lagstiftning eller rekommendation från RKR. Om så inte är fallet, 
kan ett byte ändå äga rum, om den nya redovisningsprincipen på goda grunder kan anses leda 
till en mer rättvisande redovisning av resultat och ställning, och om den inte står i strid med 
rekommendation utgiven av RKR. Byte av redovisningsprincip ska ske från och med ingången av 
nytt räkenskapsår, om det inte finns särskilda skäl mot det. Grundläggande redovisningsprinciper 
och avvikelse från dessa regleras i 4 kap. 4 § LKBR. Reglering av jämförelsetal finns i 5 kap. 6 § 
och 6 kap. 5 §. I 9 kap. 3 och 6 §§ regleras krav på upplysningar.

Av 9 kap. 3 § LKBR framgår att upplysning  ska lämnas, om avvikelse från grundläggande 
redovisningsprinciper görs med stöd av 4 kap. 4  § andra stycket LKBR. Enligt bestämmelsen 
ska upplysningen innehålla skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på kommunens 
resultat och ekonomiska ställning. Upplysning i not ska lämnas, om rättelse av väsentligt fel görs.

Stadsrevisionen noterar att redovisningsprinciper har anpassats till LKBR, i övrigt är det inga 
förändringar.  

12 Borås Stads årsredovisning 2019, sid 82
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2.4.8 Andra avsättningar 
Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en avsättning redovisas i balans-
räkningen om; 

• en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade  
händelser; 

• det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen; 

• och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska ingen avsättning redovisas i balansräkningen. Endast 
sådana legala förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser under räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår, och som finns oberoende av framtida handlande, redovisas som av-
sättningar. Reservering för utgifter som krävs för den framtida verksamheten får aldrig redovisas 
i balansräkningen.

En avsättning gjordes redan år 2018 på 20 mnkr och avsåg sommarlovskort för kollektivtrafik 
för fyra år framåt. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet 
med RKR R9. 

Posten andra avsättningar uppgår i bokslutet för Borås Stad till 56 mnkr. Dessa avsättningar 
har under året minskat med totalt 10 mnkr. Inga nya avsättningar har gjorts. Upplysningar till 
posten lämnas i not 21 till balansräkningen. Information, enligt RKR R9, redovisas på totalen 
men inte per gjord avsättning. Upplysningar lämnas om återstående avtalstid/betalningstid och 
planerad byggstart/färdigställande. 

Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 494 mnkr i utgående balans. 
Stadsrevisionen noterar att en kommentar till BEMAB:s investeringsfond på 216 mnkr saknas.

Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra avsättningar inte fullt ut följer RKR 
R9.

Ansvarsförbindelser 
De ansvarsförbindelser som redovisas inom linjen till balansräkningen är dels pensionsförplik-
telser intjänade före 1998, dels övriga ansvarsförbindelser. Pensionsförpliktelserna uppgår per 
2019-12-31 till 1 484 mnkr. Stadsrevisionen noterar att RKR R9 inte gäller ansvarsförbindelser 
för pensioner. 

Övriga ansvarsförbindelser uppgår i årsredovisningen till 542 mnkr. Avstämning av beslut vad 
gäller utökat borgensåtagande (Borås Arena AB) och nya borgensåtaganden 2019 (Hulu fiber 
och Borås Skidarena AB) har gjorts. Enligt RKR R9 ska en kortfattad beskrivning av ansvars-
förbindelsernas karaktär, osäkerhet och risker anges. Stadsrevisionen noterar att detta saknas och 
därmed blir bedömningen att kraven i RKR R9 inte uppfylls.

2.4.9 Pensioner
Borås Stad redovisar för 2019 en total pensionsskuld om 2 112 mnkr, en skuld som ska fördela 
sig i två delar:

• Avsättning i balansräkningen, pensioner från och med år 1998

• Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före år 1998
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Stadsrevisionens granskning av pensionsredovisningen utgår från rapport från KPMG (se bilaga 
1 för hela rapporten). 

Pensionsskulden utgör var för sig i det två delarna både den största avsättningen och den största 
ansvarsförbindelsen för kommunen. Lagregleringen för dessa två delar återfinns, beroende på 
form, i kapitel 5-7 samt 9, LKBR. Redovisning av pensionsförpliktelser regleras särskilt i 5 kap. 
4 § och 6 kap. 4 § LKBR. Det finns bestämmelser om avsättningar i 6 kap. 8 § och 7 kap. 11 §. 
Upplysningar om förändring av pensionsförpliktelse genom tecknande av försäkring eller över-
föring till stiftelse regleras i 9 kap. 11 § LKBR. Hur pensionsförpliktelsen ska värderas regleras 
inte i lagstiftningen. Enligt 11 kap. 4 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer 
för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Hanteringen enligt LKBR är i linje 
med, den av kommunen även sedan tidigare tillämpade hanteringen, blandmodellen som träde 
i kraft 1998 i samband med lagen om kommunal redovisning.

Sådana förpliktelser vilka är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till sitt belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias, enligt 6 kap. 8 § LKBR, ska, om inte annat följer av 4 §, tas upp som 
avsättningar. Följaktligen ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats från och 
med 1998 redovisas som en avsättning. Vidare ska i denna avsättning även inkluderas ålders-
pension som är förmånsbestämd till förtroendevalda, fr.o.m. 1998, redovisas som avsättning.

De förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska enligt 6 kap. 4 § 
LKBR inte tas upp som skuld eller avsättning. Enligt 5 kap. 4 § LKBR ska dessa vid utbetalning 
tas upp som kostnad i resultaträkningen och beräknade framtida utbetalningar utgör därmed 
en ansvarsförbindelse.

Borås Stads hantering av pensioner redovisas i avsnittet Pensionsåtaganden samt under avsnittet 
Tillämpade redovisningsprinciper. I dessa stycken redogörs för att en extra avsättning till IPR 
gjorts, däremot framgår ingen ytterligare information. 

Enligt RKR R10 Pensioner framgår att följande ska framgå i not för pensionsavsättning och 
ansvarsförbindelse för pensioner:

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens början,

• de väsentliga poster som har förändrat pensionsavsättningen

• eller ansvarsförbindelsen under redovisningsperioden, och

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens slut.

Vidare framgår att upplysning ska lämnas om aktualiseringsgrad (andel av personakterna för 
nuvarande och tidigare anställd personal som är uppdaterad avseende pensionsgrundande an-
ställningar) för underlaget för beräkningen av pensionsförpliktelserna. För pensionsförpliktelse 
som inte omfattas av RIPS (den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser) 
ska upplysning lämnas om tillämpade beräkningsgrunder och vilket belopp förpliktelsen upp-
tagits till.

Upplysning ska lämnas om antalet visstidsförordnanden för anställda och förtroendevalda samt 
särskilda villkor som avviker från vad som är normalt och kan leda till betydande ekonomiska 
konsekvenser. Detta gäller både pensionsförmåner som redovisas som avsättning och sådana som 
redovisas som ansvarsförbindelse.
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I årsredovisningen för Borås Stad 2019 framgår upplysningar för avsättningar i not 20 och för 
förpliktelser i not 24. Upplysning lämnas kring aktualiseringsgraden för avsättningarna, dock 
kan det utläsas av årsredovisningen för 2019 att denna procentuella andel är oförändrad för 2017, 
2018 och 2019. Vid förfrågning framgår att det inte har tagits fram någon ny statistik gällande 
detta från KPA:s sida, därför rapporterar KPA samma aktualiseringsgrad till Borås Stad.

Avsättning för pensioner uppgår till 490 mnkr (kommunen). Borås Stad har under ett antal år 
gjort extra avsättningar avseende pensioner intjänade före år 1997-12-31. Bland dessa avsättningar 
ingår ”Framtida pensioner intjänade t o m 1997” med 57 mnkr. Den senare posten har under 
året minskat med 99 mnkr genom en försäkringslösning med KPA. Detta redovisas i not 20 till 
BR, vilket är i enlighet med bestämmelsen i 9 kap 11 § LKBR. Enligt 6 kap 4 § LKBR ska för-
pliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller 
avsättning. Dessa avsättningar utgör en del av den pensionsskuld som enligt LKBR ska redovisas 
som ansvarsförbindelse (den s.k. blandmodellen). Blandmodellen har varit omdiskuterad, och 
det har blivit vanligt att kommuner gör extra avsättningar. Förfarandet överensstämmer med 
vedertagen redovisningspraxis i andra verksamheter, men går alltså emot gällande lagstiftning 
för kommunal bokföring och redovisning. 

Stadsrevisionen rekommenderar 

Stadsrevisionen rekommenderar att man inför det i sin rutin för hanteringen av kommunens 
pensionsförpliktelse att löpande arbeta med att hålla en hög aktualiseringsgrad.

Vidare rekommenderar Stadsrevisionen att uppföljning görs av följande:

• Finns det några pensionsförpliktelser vilka inte omfattas av RIPS (Riktlinjer för pen-
sionsskuldsberäkning; dvs. den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsför-
pliktelser).

• Finns det några villkor vilka avviker, särskilda villkor, från vad som är normalt för vilka 
upplysningar borde lämnas.

Upplysning om pensionsmedlens användning, finansiella placeringar och återlåning, vilka ingår 
i not 20 är inte ett krav enligt RKR eller LKBR.

Vidare noteras det att uppgift om antal visstidsförordnanden inte framgår i not 24 för pensionsför-
pliktelserna. Stadsrevisionen rekommenderar att detta följs upp och inkluderas i årsredovisningen.

Enligt RKR R9 framgår vilka upplysningar som ska lämnas för andra avsättningar än de vilka 
avser pensioner.

I avsättningarna gjorda av Borås Stad ska i linje med gällande lagstiftning den avgiftsbestämda 
ålderspensionen inte ingå i gjorda avsättningar då utbetalning av denna sker året efter intjänande. 
Denna återfinns som en kortfristig skuld. 

Enligt RKR R15 ska det i förvaltningsberättelsen finnas upplysningar om de totala pensionsför-
pliktelserna för kommunkoncernen och kommunen. Med total pensionsförpliktelse avses, inklu-
sive särskild löneskatt, summan av avsättningar för pensioner och ansvarsförbindelser avseende 
pensionsförpliktelser. Borås Stads årsredovisning innehåller en redogörelse för pensionsåtaganden 
under avsnittet viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. En redogörelse för de 
uppgifter vilka i RKR R15 framgår ska ingå i förvaltningsberättelsen, dock framgår det inte i 
tabellen eller i efterföljande text om uppgifterna avser kommunkoncernen eller kommunen.
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Stadsrevisionen rekommenderar att uppföljning görs för att tillse att dessa uppgifter framgår.
Hanteringen av pensioner i form av värdering är inget som regleras i lagstiftningen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Borås Stad behöver tillse att ytterligare arbete sker så att 
den information vilken lämnas i årsredovisningen är i överensstämmelse med god redovisningssed.

2.4.10 Exploateringsredovisning
Intäktsredovisningen utgår från Borås Stads intäktsflöden. Utifrån de granskningar som redan 
genomförts inom området (Granskning exploatering av området Viared, Deloitte 2016, Taxor 
och avgifter, Qualitarium 2019). Stadsrevisionen har gett KPMG i uppdrag att genomlysa Borås 
Stads intäktsredovisning. Intäktsredovisningen brutits ned till att granska den redovisning av 
intäkter som är kopplade till Borås Stads exploateringsredovisning (se bilaga 2 för hela rapporten).  

Borås Stads största intäktsflöden 2019 är avgifter, ersättningar, hyror och arrenden som uppgår 
till 878 mnkr samt driftbidrag 767 mnkr. Mindre intäktsflöden finns även gällande realisations-
vinster, försäljning av exploateringsfastigheter samt övriga försäljningsmedel.13 

Lagstiftning och rekommendationer
En förutsättning för att exploateringsredovisningen ska uppfylla kraven för god redovisningssed 
är att alla inblandade i processen har kunskap om de förutsättningar som gäller för redovisningen.

Direkt hänförligt vid förvärvet ska, enligt 7 kap. 2 § LKBR, utöver inköpspriset även utgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in:

• sådana utgifter som krävs för att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt 
ändamål;

• beräknade utgifter för nedmontering och bortforsling av tillgången och återställande av 
plats där tillgången varit installerad eller uppförd, till den del de beräknade utgifterna 
uppfyller kriterierna för när en avsättning ska redovisas i balansräkningen.

Av detta följer (redogörs i RKR R4) att ett antal utgifter inte ska ingå:

• administration och andra allmänna omkostnader, såvida de inte är direkt hänförliga till 
förvärvet eller produktionen av tillgången;

• utbildning av personal som ska använda den nya tillgången;

• provkörning och intrimning, eller andra löpande driftförluster som uppstår i ett inled-
ningsskede innan anläggningen når planerad driftsnivå; 

• hyra av moduler/baracker, i vilka verksamheten bedrivs under ombyggnationer eller 
uppförande av fastighet; 

• rivning, sanering eller utrangering av egna tillgångar som tidigare använts i den egna 
verksamheten.

En utgift vilken ofta uppkommer för en kommun är den för översikts- och detaljplaner. Av RKR 
R3 framgår bland annat att utgifter för detta arbete inte får tas upp som immateriell anläggnings-
tillgång och det får till följd av ovan enligt RKR R4 inte heller tas upp i anskaffningsvärdet för 
en materiell anläggningstillgång. Utgiften kostnadsförs för översikt- och detaljplan. Finansiering 
i denna fas kan ibland ske via planavtal eller exploateringsavtal. 

13 Borås Stads årsredovisning 2019, not 1 i sammanställd redovisning 
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Kriterier för intäktsföring

Tidpunkten för intäktsföring beror på när intäktskriterierna är uppfyllda. Det arbete som ska 
ingå i anskaffningsvärdet är de löneutgifter, inkl. sociala avgifter och övriga anställningsrelate-
rade utgifter för den nedlagda tiden, vilka är hänförbara till utveckling och iordningställande 
av anläggningstillgången. Tidredovisning krävs då och utgör grunden för aktivering. Normalt 
faller en ytterst liten del av projekteringsarbetet på tomterna, som ska bli omsättningstillgångar. 
Den stora delen avser normalt gator, VA, parker m.m.

För anläggningstillgångar som kommunen förvärvar tas de utgifter med som är direkt hän-
förliga till att få tillgången på plats och i skick för att nyttjas för sitt ändamål. Har tillgången 
förvärvats genom gåva eller byte, ska den redovisas till sitt verkliga värde vid förvärvstidpunkten. 
Immateriella tillgångar som är av väsentligt värde får tas upp som immateriell anläggningstillgång. 
Exempel kan vara ledningsrätter och servitut.

Enligt IAS 40 ska mark som innehas för en, för tillfället, obestämd användning betraktas som 
förvaltningsfastighet, dvs. anläggningstillgång. Mark som anskaffats som markreserv betraktas 
därför som anläggningstillgång, så länge den inte har börjat bearbetas för försäljning. Vid klas-
sificering av tillgångstyper inom materiella anläggningstillgångarna är det viktigt att hålla isär 
tillgångar som ska bäras av olika taxekollektiv, t.ex. el, VA och fjärrvärme. Gemensamt oavsett 
är dock fortsatt att på tillgångar med ett bestående värde, mark är ett vanligt exempel på tillgång 
som inte anses minska i värde, görs inga avskrivningar.

Stadsrevisionen rekommenderar att en uppföljning görs av vilka utgifter som inkluderas i an-
skaffningsvärde samt hur avskrivningsstrukturen ser ut och att denna följs i bokföringen. Interna 
rutiner och den bokföring som följer ska verka för att om det genomförda arbetet inte tillför något 
bestående värde så ska utgiften inte inkluderas. 

Byte av redovisningsprincip

I och med att det inte finns några övergångsregler för när de nya rekommendationerna från RKR 
ska införas exempelvis alla detaljplaner vilka inkluderats i anskaffningsvärden regleras genom 
ingående balans och ändrad redovisningsprincip ska framgå i årsredovisningen från och med 
2019. Byte av redovisningsprincip sker det år bestämmelsen träder i kraft. Om bytet sker vid ett 
senare tillfälle, handlar det snarare om rättelse av fel. 

Då ett korrekt värde finns fastställt vilket inte inkluderar mer eller mindre än vad som bör ingå 
i anskaffningsvärde bör en bedömning göras kring vad tillgången är avsedd för. Av 6 kap. 6 § 
LKBR framgår att en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav ska tas upp 
som anläggningstillgång. Andra tillgångar ska tas upp som omsättningstillgångar. För att en 
rättvisande redovisning ska ske och kommuniceras genom årsredovisningen krävs att det finns en 
tydlig avsikt med innehavet och att klassificeringen har följt avsikten. Exempelvis ska fastigheter 
vilka kommunen har för avsikt att sälja klassificeras som omsättningstillgångar även om köpare 
ännu inte identifierats.

Stadsrevisionen rekommenderar att en uppföljning görs av att rutinen för att fastställa avsikten 
med kommunens innehav är tydlig och att redovisningen återspeglar denna. Vid upprättan-
det av årsredovisningen ska utgångspunkten vara lagstiftning och RKR:s rekommendationer. 
Kommentarer ska lämnas kring de avvikelser kommunen eventuellt gör från rekommendationer 
och grundläggande redovisningsprinciper, liksom skälen till avvikelserna samt en bedömning av 
effekten på resultat och ekonomisk ställning. Viktig är även att kommentera om några redovis-
ningsprinciper tillämpas för områden vilka inte normeras enligt RKR, exempelvis om kommunen 
har genomfört någon omklassificering mellan markreserv och omsättningstillgångar.14

14 Borås Stads årsredovisning 2019, not 11 i sammanställd redovisning 
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Räntor

Av RKR R4 framgår att huvudregeln är att räntor kostnadsförs. Ränta på kapital som lånats för 
att finansiera tillverkningen bör endast räknas in i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar 
som ska användas i vinstsyftande verksamhet och i så fall endast till den del räntan hänför sig 
till tillverkningsperioden. I Borås Stads årsredovisning framgår under tillämpade redovisnings-
principer, lånekostnader (Ränta under byggtid), att vid större nybyggnation eller tillbyggnad 
av anläggningstillgång, som tar mer än 1 års tid i anspråk, belastas anskaffningsvärdet med 
ränta under byggtid.15 Tillämpade redovisningsprinciper och huvudregeln är därmed inte helt 
överensstämmande. 

Vidare framgår under samma stycke, dock under rubriken Exploateringsredovisning, att exploate-
ringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas bland omsättningstillgångarna. 
Hanteringen, om den tas med i detta avsnitt, kan utvecklas för att ge läsaren en bättre förståelse 
av denna, för kommunen rätt så stora post.16

Stadsrevisionen rekommenderar att ett tydliggörande lämnas kring att aktivering av ränta sker 
enligt LKBR och där det är aktuellt att ränta har aktiverats med stöd av 7 kap. 2 § tredje stycket 
LKBR, så lämnas upplysning om det inräknade beloppet i not.

Periodiseringar

Av RKR R2 framgår att det endast är offentliga bidrag som får periodiseras över tillgångarnas 
nyttjandeperiod medan övriga bidrag intäktförs direkt. Alternativt i vissa fall periodiseras över 
investeringsperioden och intäktsredovisas när intäktskriterierna är uppfyllda och det inte längre 
finns någon förpliktelse gentemot bidragsgivarens att redovisa detta som skuld i balansräkningen. 
Ett offentligt investeringsbidrag periodiseras under motsvarande nyttjandetid som den tillgång 
bidraget avser. Med offentligt bidrag avses bidrag från EU, staten, kommun eller landsting.

I samband med exploatering kan det förekomma att bidrag behöver lämnas till Trafikverket för 
anslutning till det statliga vägnätet. Sådana bidrag som är beslutade med stöd av lagen (2009:47) 
om vissa kommunala befogenheter redovisas enligt reglerna för bidrag till infrastruktur. Bidraget 
redovisas i så fall antingen som kostnad under avtalsåret eller som tillgång på balansräkningen 
med upplösning på 1–25 år, med början avtalsåret.

Gällande periodisering av avgift eller bidrag till investering ska, i den mån en avgift eller ett 
offentligt bidrag är hänförbart till en investering, inkomsten intäktsföras på ett sätt som åter-
speglar investeringens nyttjande och förbrukning. RKR:s styrelse har, vid ett extra styrelsemöte 
2019-06-18, beslutat att gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag tillsvidare alternativt 
kan redovisas i enlighet med RKR R18.1 (september 2009). Vilket alternativ som tillämpas, ska 
framgå av redovisningsprinciperna.

Intäktsföring

I RKR R2 behandlas hanteringen av intäkter vid försäljning av omsättningstillgångar, där fram-
går att intäkten ska bokföras som verksamhetens intäkter. Samtidigt bokförs anskaffningsvärdet 
som en minskning av omsättningstillgångar och som verksamhetens kostnader. Även eventuella

försäljningskostnader bokförs som verksamhetens kostnader. När intäktskriterierna är uppfyllda 
är tidpunkten för intäktsföring normalt när köparen får tillträde till tillgången. Exempelvis vid 
försäljning av anläggningstillgång i form av mark till extern exploatör, bokförs realisationsvin-
sten, d.v.s. försäljningspriset minus summan av bokfört värde och försäljningsomkostnader. 
Tidpunkten för intäktsföring beror på när intäktskriterierna är uppfyllda, vilket normalt är när 
köparen får tillträde till tillgången.

15 Borås Stads årsredovisning, 2019, sid 84
16 ibid
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Stadsrevisionen rekommenderar att Borås Stads rutiner för bokföring av intäkter, från även denna 
typ av försäljning, finns tydligt dokumenterade och att dessa tydligt återger när intäktskriterierna 
kan anses vara uppfyllda. Detta ska självklart även följa i aktuella avtal vilka upprättas i samband 
med försäljningen. 

Övriga iakttagelser

I Borås Stads årsredovisning för 2019 finns det i förvaltningsberättelsen en tabell benämnd 
Exploateringsredovisning.17 Någon förklarande eller utvecklande kommentar till denna tabell 
lämnas inte. 

Av RKR R4 framgår att upplysningar ska lämnas i not om vilka beloppsgränser som tillämpas 
vid bedömningen av vad som ska anses vara inventarier av mindre värde och som därför inte 
ska aktiveras. Stadsrevisionen noterar att denna information saknas i årsredovisningen för 2019.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av exploateringsredovisningen 

Om exploateringsverksamheten ökar till att bli mer omfattande framgent för Borås Stad är det 
lämpligt att redovisa exploateringsverksamheten som jämförelsestörande poster i linje med RKR 
R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster. Detta kan endera göras i noten till verksam-
hetens kostnader och intäkter alternativt på särskilda rader i resultaträkningen. När kommunen 
har en exploateringsredovisning vilken kan anses vara av den omfattning att den är betydande 
bör denna kommenteras i förvaltningsberättelsen och investeringsredovisningen och då utfall 
i förhållande till budget, kassaflöde och förväntad utveckling. Stadsrevisionen noterar dock att 
exploateringsverksamheten för 2019 är betydligt mindre omfattande än 2018. 

Eventuella avvikelser mot fastställda rekommendationer och grundläggande redovisningsprinciper 
ska inte förekomma. Om det ändå förekommer ska avvikelser kommenteras, liksom skälen till 
avvikelserna samt en bedömning av effekten på resultat och ekonomisk ställning. Dessutom är det 
viktigt att kommentera de redovisningsprinciper som tillämpas för områden som inte normerats 
enligt RKR, t.ex. principer för omklassificering mellan markreserv och omsättningstillgång, i IAS 
40 lämnas vägledning när omklassificering ska ske av fastigheter om användningsområdet ändras.

Om förutsättningarna för redovisningsprinciperna och kunskap gällande vilka förutsättningar 
som råder genom hela processen kan det ge goda möjligheter för planering och styrning.

2.5 Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper regleras i 12 kap. LKBR. Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR 
ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Av 2 kap. 6 § LKBR 
framgår att den kommunala koncernen består av kommunen tillsammans med de kommunala 
koncernföretagen.

Enligt 2 kap. 5 § första stycket LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk person över vars 
verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt betydande inflytande. En kommun 
kan utöva ett sådant inflytande själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernfö-
retag. Definition av kommunalt koncernföretag och kommunal koncern finns i 2 kap. 5 och 6 §§. 
Av 12 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 6 § LKBR följer att för varje sammandragen post i den 
sammanställda balansräkningen ska de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras 
i en särskild förteckning, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt. 
Av den särskilda förteckningen ska det framgå hur enheternas räkenskaper har sammanställts 
och eventuellt justerats i resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och noter inför kon-
solideringen.
17 Borås Stads årsredovisning 2019, sid 74
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I RKR R16 Sammanställda räkenskaper finns rekommendationer vad som gäller vid upprättan-
de av sammanställda räkenskaper. Med utgångspunkt från rekommendationerna kan följande 
konstateras utifrån de angivna tillämpade redovisningsprinciperna:

• De sammanställda räkenskaperna omfattar de juridiska personer där kommunen har 
ett varaktigt betydande inflytande, samtliga koncernföretag och två kommunalförbund 
ingår.

• Stiftelserna Blå Stjärnas Djursjukhus och Proteko ingår inte då deras omslutning är av 
ringa betydelse. Donationsfonderna ingår inte heller i de sammanställda räkenskaperna. 

• De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Väsentliga koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder  
har eliminerats.

• Det framgår inte tydligt i Borås Stads årsredovisning om några justeringar av koncern-
företagens bokslut gjorts innan konsolideringen på grund av ändrade redovisnings-
principer.

Stadsrevisionen noterar vidare att koncernföretagens skattekostnader ingår i verksamhetens kost-
nader,18 uppskjutna skatter ingår i posten ”Andra avsättningar”19 och noterna till de sammanställda 
räkenskaperna är relativt bra specificerade. Ett förbättringsområde är att i text bättre förklara 
en del av tabellerna. 

Enligt RKR R15 skall förvaltningsberättelsen innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter 
som ingår i den kommunala koncernen samt väsentliga privata utförare. En beskrivning av kon-
cernen görs i ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. En förteckning över 
Borås Stads ägarintressen i koncernföretag och ekonomiska föreningar återfinns i not 13 till de 
sammanställda räkenskaperna. Väsentliga privata aktörer redovisas i not 2. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av de sammanställda räkenskaperna 

Borås Stads årsredovisning uppfyller i allt väsentligt kraven i RKR R15 och R16 vid upprättandet 
av de sammanställda räkenskaperna.

2.6 Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas i 
kassaflödesanalysen. I RKR R13 Kassaflödesanalys framgår det att räkenskapsårets kassaflöden 
ska i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer:

• löpande verksamhet,

• investeringsverksamhet,

• finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

• bidrag till infrastruktur.

Kommunen ska tillämpa indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden från den 
löpande verksamheten. Borås Stad tillämpar indirekt metod. Vissa av de ingående posterna har 
granskats.

Upplysning ska lämnas i en not om de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden 
mellan årets resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten. Upplysning ska också lämnas 
om väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och avviker från det normala.

18 Borås Stads Årsredovisning 2019, not 2 i sammanställd redovisning
19 Ibid, not 21 i sammanställd redovisning 
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Upplysning avseende justering för ej likviditetspåverkande poster finns. Upplysning om väsentliga 
händelser som påverkat kassaflödet finns ej. Vissa poster som t.ex. investeringar i anläggnings-
tillgångar kunde ha kommenterats.

För att underlätta förståelsen och informationsvärdet av kassaflödesanalysen bör tilläggsupp-
lysningar lämnas i tillräcklig omfattning. Väsentliga betalningsflödespåverkande händelser, ex-
empelvis omfattande exploateringsverksamhet, större investeringar m.m. som avviker från det 
normala bör kommenteras. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning av kassaflödesanalysen 

Kassaflödesanalysen innehåller de föreskrivna sektorerna och är i allt väsentligt korrekt uppställd. 
Ett förbättringsområde är att bättre kommentera kassaflödesanalysen genom tilläggsupplysningar. 

2.7 Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning framgår det att driftredovisningen ska utformas så att utfallen kan stäm-
mas av mot fullmäktiges budget. 

Budgetposterna ska redovisas brutto ifall fullmäktige anvisar anslagen i form av intäkter och kost-
nader. Anvisar fullmäktige nettoanslag, kan budgetposterna redovisas netto. Driftredovisningens 
budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbesluttagits under året ska uppgift 
lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Innevarande och föregående års utfall ska redovisas brutto (intäkter och kostnader), ochjämföras 
med föregående års utfall.

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
kommunens investeringsverksamhet. Investeringsredovisningen gör det möjligt för

Kommunfullmäktige att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall.

Investeringsredovisningen ska utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av 
mot Kommunfullmäktiges budget och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäk-
tigebeslut. Investeringsredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall 
utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter 
budgetposterna justerats.

Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade 
eller beräknade totalutgifter. 

Borås Stads årsredovisning för 2019 innehåller en drift- och investeringsredovisning som separata 
avsnitt. 

Investeringsredovisningen ger en god information om godkänd utgift, förbrukade medel vid 
årets början och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 620,3 mnkr år 2019 
för Borås Stad. En stor del av investeringarna, 228 mnkr, tillhör den pedagogiska verksamheten. 
Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127, 4 mnkr omdisponeras från tidigare 
år till 2020.20 Stadsrevisionen noterar att drift- och investeringsredovisningen inte innehåller 
kommunkoncernperspektivet. 

20 Bilaga till årsredovisning 2019, investeringar
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2.8 Övriga upplysningar som ska lämnas i not 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kom-
munala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning s.k. räkenskaps-
revision. Det innebär att utgifter för revision som utförs året efter redovisas som kostnad det 
räkenskapsår revisionen avser. Vidare framgår det av RKR R 18 Övriga upplysningar som ska 
lämnas i not att upplysningen ska lämnas i separat not avseende kostnader för räkenskapsrevision.

Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen i not 27 lämnar uppgift om kostnad för räkenskaps-
revison samt total kostnad för revision.  

Enligt 9 kap. 12 § LKBR ska det lämnas upplysning om de kommunala koncernföretag vilka 
har konsoliderats enligt 12 kap. 5§ och även skäl för vald konsolideringsmetod. I Borås Stads 
årsredovisning 2019 framgår ej dessa uppgifter. 

2.9 Övriga iakttagelser 
Lagstiftaren och RKR betonar att bl.a. finansiell analys och riskbedömning i första hand skall gö-
ras utifrån ett koncernperspektiv och i andra hand ur kommunens perspektiv. Koncernperspektivet 
har i Borås Stads tidigare årsredovisningar kommit i andra hand men förbättringar har skett de 
senaste åren och även i årsredovisningen för 2019. Utvecklingen måste fortsätta då betydande 
risker finns hos vissa koncernföretag vad gäller resultatutveckling, skuldsättning mm. Stora ris-
ker finns främst i Borås Energi och Miljö AB där vissa risker beträffande kraftvärmeverket och 
fjärrvärmeverksamheten borde belysts bättre.

I Borås Stads årsredovisning finns en tabell på sidan 1 ”Tio år i sammandrag”. Tabellen avser 
endast kommunen (men det framgår inte tydligt) och består bland annat av många nyckeltal. 
Om tabellen nödvändigtvis ska finnas kvar bör nyckeltalen definieras, förklaras och analyseras. 
För den oinvigde läsaren riskerar tabellen att uppfattas som obegriplig. 

Ett generellt intryck av Borås Stads årsredovisning 2019 är att den innehåller väldigt få kommen-
tarer till noter och övriga upplysningar. Stadsrevisionen vill framhålla att man bör sträva efter 
att nödvändiga upplysningar ska finnas på plats.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag 
för Kommunfullmäktige, men att årsredovisningen successivt ska utvecklas för att kunna ge 
information till en vidare målgrupp. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, 
såsom kommuninvånare, organisationer, staten m fl., bör beaktas vid utformning av årsredovis-
ningen. Detta är intressenter vilka på olika sätt tillhandahåller resurser till kommunen. Genom 
detta synsätt säkerställs att årsredovisningen blir tillräckligt informativ för olika användare. En 
tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet ska eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att 
denna utvecklingsprocess är väsentlig.

Utöver en utveckling av huvuddokumentet bör en kortfattad pedagogisk version av årsredovis-
ningen som kommuniceras genom Stadens hemsida också upprättas. 
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3 Sammanfattande bedömning
Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsens struktur är till stora delar upprättad i enlighet med RKR R15. 
Innehållsmässigt finns förbättringsområden, men eftersom RKR R15 inte gäller fullt ut förrän 
år 2020 är detta en rekommendation. Stadsrevisionen har identifierat följande förbättringsom-
råden i förvaltningsberättelsen:  

• Koncernperspektivet ska framgå i första hand och kommunens utveckling i andra hand.

• God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och 
uppdrag. Därutöver saknas riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och poster gällande öronmärkningar bör 
inte ingå. 

• Personalredovisningen saknar uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser från-
varo under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Det saknas även uppgifter för 
sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

• Förvaltningsberättelsen behöver arbetas igenom och omstruktureras inför årsredovis-
ning 2020, för att bättre följa RKR R15. 

Mål och uppdrag

Stadsrevisionen konstaterar att två av de tre finansiella målen inte är uppnådda. Stadsrevisionen 
noterar att de stora investeringar som finns i koncernen inte berörs i avsnittet som behandlar 
finansiella mål. Stadsrevisionen noterar att avsnittet även saknar utvecklande resonemang om 
vad riskerna innebär på kort och lång sikt för kommunkoncernen. Stadsrevisionen noterar vidare 
att de finansiella mål som Kommunfullmäktige beslutat om gällande de kommunala koncern-
företagen inte avhandlas i årsredovisningen.

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder inte har uppnått målvärden för 17 av 26 
indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt för verksamheten, vilket motsvarar 65 %.   

Av 37 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och kommunala 
koncernföretag har 13 inte genomförts, vilket motsvarar 35 %. 

Måluppfyllelse/genomförande av Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag bedömer 
Stadsrevisionen fortfarande vara ett förbättringsområde.

Enligt RKR R15 ska avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten även 
innehålla mer principiell beskrivning av hur målen fastställts, hur budget tas, hur uppföljning går 
till och hur den interna kontrollen är utformad. Stadsrevisionen noterar att denna information 
saknas i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
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Resultaträkning

Resultaträkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen noterar av-
seende leasing att: 

• Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I årsredovis-
ningen har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt 
som kostnader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. En 
sammanställning av externa hyreskostnader för objekt över 500 tkr görs under rubriken 
”tillämpade redovisningsprinciper”. Årsredovisningen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut.

Balansräkning

Balansräkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelser i balansräkningen:

• Stadsrevisionen noterar gällande materiella anläggningstillgångar att noterna i huvudsak 
följer rekommendation RKR R4 men att upplysning saknas om tillämpad avskrivnings-
metod. 

• Avsättningen sommarlovskort (2018) saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbin-
delse i enlighet med RKR R9. Stadsrevisionen noterar att en kommentar till BEMAB:s 
investeringsfond på 216 mnkr saknas.

• En kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, osäkerhet och risker ska 
anges i enlighet med RKR R9, vilket saknas.  

• Avseende pensioner behöver uppföljning göras och upplysningar lämnas för att tillse att 
RKR R10 följs.

• Gällande exploateringsredovisning behöver en uppföljning göras av vilka utgifter som 
inkluderas i anskaffningsvärde samt hur avskrivningsstrukturen ser ut och att denna 
följs i bokföringen.

• Drift- och investeringsredovisningen saknar kommunkoncernperspektivet. 

Sammanfattande bedömning 

Ett generellt intryck av Borås Stads årsredovisning är avsaknaden av noter, analys och övriga 
upplysningar. Stadsrevisionen vill framhålla att man bör sträva efter att nödvändiga upplysningar 
ska finnas på plats i enlighet med lagar och rekommendationer.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, såsom kommun-
invånare, organisationer, staten m fl., bör beaktas vid utformning av årsredovisningen. Genom 
detta synsätt säkerställs att årsredovisningen blir tillräckligt informativ för olika användare. En 
tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet ska eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att 
denna utvecklingsprocess är väsentlig. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upp-
rättad enligt God redovisningssed, LKBR, kommunallagen och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning.
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Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. 
Koncernperspektivet och de risker som finns i de kommunala koncernföretagen kan dock vägas 
in och beaktas i större utsträckning. 

Balanskravet är uppfyllt, dock nås inte två av de tre finansiella målen under året. 65 % av 
Kommunfullmäktiges indikatorer uppnås inte. 35 % av Kommunfullmäktiges uppdrag har 
inte genomförts under året. God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande 
verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Därutöver saknas riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till synpunkter i bilagd rapport.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder 

för Blinda i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Att bevilja kommunal borgen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås på 

859 000 kronor för planerat fönsterbyte i stiftelsens fastighet, flerbostadshus, 

Salängsgatan 7A och B i Borås. Borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år och 

borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna namnändring till Stiftelsen 

Bostäder för synskadade i Borås.            

 

 

Datum 

2020-09-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-04 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00613 2.4.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-08-31 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00613 2.4.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borgensåtagande och namnbyte för Stiftelsen Bostäder 

för Blinda i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bevilja kommunal borgen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås på 

859 000 kronor för planerat fönsterbyte i stiftelsens fastighet, flerbostadshus, 

Salängsgatan 7A och B i Borås. Borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år och 

borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna namnändring till Stiftelsen 

Bostäder för synskadade i Borås.            

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har 2020-08-25 inkommit med ansökan 

om kommunal borgen, 859 000 kronor, för finansiering av planerat fönsterbyte 

i stiftelsens fastighet, flerbostadshus, Salängsgatan 7A och B i Borås. 

Stiftelsen har till ändamål att inom Borås Stad dels förvärva, bygga och förvalta 

fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och 

samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och 

använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring 

åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek och dylikt för blinda. 

Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5, belägen på Salängsgatan 7 i Borås. 

Fastigheten som delvis är ombyggd under år 1993 bebos till cirka 50 % av 

synskadade och innehåller 12 lägenheter och 1 lokal. 

Enligt riktlinjer för Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till 

externa bolag och organisationer endast ske om det anses vara av allmänt 

intresse och vara tidsatta till maximalt åtta år. I enlighet med 

Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid 

utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är 

att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. Borgen till externa 

parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 

marknadsmässigt pris. Borgensavgiften betalas årligen och omprövas därefter 

vid varje låneomsättning. 
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Kommunstyrelsens ser positivt på stiftelsens verksamhet och bedömer det 

rimligt med en borgensförbindelse på 859 000 kronor under maximalt åtta år. 

Borgensavgiften sätts preliminärt till 0,70 %.  

Styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har 2019-06-10 fattat beslut 

om namnbyte till Stiftelsen Bostäder för synskadade i Borås. Men för att ett 

namnbyte ska bli gällande krävs enligt stiftelsens stadgar ett godkännande av 

kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-21 

2. Ansökan om kommunal borgen, Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, 2020-

08-23 

3. Styrelseprotokoll Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, borgensåtagande, 

2020-08-20 

4. Styrelseprotokoll Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, namnbyte, 2019-06-

10 

5. Stadgar för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås    

Samverkan 

- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, jan.hogberg@boras.se 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

























































 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

 Ökad kreditlimit Viskaforshem AB 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kreditlimiten avseende år 2020 för Viskaforshem AB ökas med 17 miljoner 

kronor, till 428 miljoner kronor. 

 

 

 

Datum 

2020-09-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-07 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00615 2.4.2.2 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-08-24 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00615 2.4.2.2 

  

 

Ökad kreditlimit Viskaforshem AB 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kreditlimiten avseende år 2020 för Viskaforshem AB ökas med 17 miljoner 

kronor, till 428 miljoner kronor.         

Ärendet i sin helhet 

Viskaforshem AB har inkommit med ansökan om utökad kreditlimit med 17 

miljoner kronor för år 2020, till en sammanlagd limit på 428 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen beslutar normalt om bolagens finansiering i samband med 

godkännande av bolagets budget, men då befintlig limit inte är tillräcklig med 

anledning av två nybyggnadsprojekt som är igång, behöver separat beslut om 

ökad limitgräns för år 2020 fattas. 

Bolaget har inför 2020 fått 15 miljoner kronor i ökad kreditlimit. Med anledning 

av att nybyggnadsprojektet trygghetsbostaden ”Friskafors” nu har kommit 

igång och att Källsprångsvägen pågår, och beräknas vara klart under våren 

2021, finns ett behov av en utökad kreditlimit. Båda projekten är enligt plan och 

håller budget. 

För att finansiera ovanstående pågående projekt och ge bolaget nödvändig 

rörelsekredit fram till att Kommunstyrelsen godkänner budget och finansiering 

för 2021 föreslås en ökad limit på 17 miljoner kronor.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-09-21 

2. Styrelseprotokoll 

3. Framställan Viskaforshem AB, 2020-08-17   

Samverkan 

- 
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Beslutet expedieras till 

1. Viskaforshem AB, Mikael Bengtsson, mikael.bengtsson@viskaforshem.se 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Investeringsanslag fastigheten Wiskania, 

Gässlösavägen Borås 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna investeringsanslag på 14 000 000 kr  avseende fastigheten Wiskania 

(Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på Gässlösavägen i Borås.   

Bevilja Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 1000 000 kr avseende 

fastigheten Wiskania (Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på 

Gässlösavägen i Borås.   

 

Datum 

2020-09-03 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-08 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00647 1.2.4.0 Programområde 02 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2020-09-03 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00647 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Investeringsanslag avseende fastigheten Wiskania, 

Gässlösavägen Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna investeringsanslag på 14 000 000 kr  avseende fastigheten Wiskania 

(Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på Gässlösavägen i Borås.   

Bevilja Kommunstyrelsen ett extra anslag med 2 1000 000 kr avseende 

fastigheten Wiskania (Gässlösa 5:1, Gässlösa 5:11 och Generatorn 2) på 

Gässlösavägen i Borås.   

               

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade på sitt möte 2020-08-25 att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta att godkänna nämndens framställan om ett 

investeringsanslag på 14 000 000 kr avseende fastigheten Wiskania, 

Gässlösavägen i Borås.  

Objektet finns inte med i Borås stads investeringsbudget 2020. 

År 2019 förvärvade Borås Stad fastigheten Wiskania  i strategiskt syfte. 

Fastigheten övergick för förvaltning till Lokalförsörjningsnämnden under 

hösten 2019.  

Målet med ägandet är att behålla byggnaderna på tomten i sådant skick att 

fastigheten inte utgör någon risk för hyresgäster och för allmänhet som rör sig i 

området samt att skalskyddet är tätt. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en besiktning av fastighetens 

tekniska status och bedömningen är att det krävs flera åtgärder för att kunna 

uppnå målet. Av säkerhetsskäl behöver vissa åtgärder genomföras så snart som 

möjligt: 

Byte av yttertak            13 450 000 kr 
Plåtarbeten 
Rivning av skorsten  
 

               300 000 kr 
               250 000 kr 

 
Summa 14 000 000 kr 
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Dessa kostnader är en första bedömning då det ännu inte skett någon 

upphandling. För att dessa åtgärder ska kunna genomföras så snart som möjligt 

föreslås Kommunfullmäktige besluta att bevilja Kommunstyrelsen ett extra 

anslag med 2 100 000 kr, vilket motsvarar 15 % av investeringsanslaget. Detta 

extra anslag kan användas om avvikelser uppkommer i samband med 

upphandlingen.  

 

Beslutsunderlag 

1. Framställan om investeringsanslag avseende Wiskania från 

Lokalförsörjningsnämnden 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
Lokalförsörjningskontoret 

Borås 2020-02-26 
 
 

NOTERINGAR BETRÄFFANDE BRANDSKYDD EFTER PLATSBESÖK  

Wiskania, Borås, projektnummer 20200133 
 
Dessa noteringar är upprättat av brandingenjör Håkan Rönnqvist, Prevecon Brand & 
Riskkonsult AB, på uppdrag av Lokalförsörjningsförvaltningen Borås Stad. 
Syftet är att översiktligt beskriva byggnadens brandtekniska status inför planering av 
framtida nyttjande. 
 
Underlag till dessa noteringar har varit platsbesök 200219. 
 
Då besöket endast var av orienterande karaktär gör noteringarna inga anspråk på att 
vara heltäckande. För mer genomarbetat utlåtande erfordras kompletterande 
utredningar. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten byggdes ursprungligen 1916 och har sedan dess byggts om, på och till i 
flera omgångar. 
Ursprungliga delen byggdes med murad bottenvåning och 1,5 våningar med 
träkonstruktion. I sin nuvarande form är det i huvudsak en treplansbyggnad.  
Merparten av den ursprungliga verksamheten lades ned i början på 90-talet. Viss 
verksamhet förekom fram till ca 2005. Därefter har fastigheten i stora delar stått tom. 
Idag är endast delar av bottenplanet uthyrda samt vissa förrådsdelar på plan 2. 
 
Det har också under åren vuxit fram lågdelar, mestadels i norr, som dock inte 
innefattades i platsbesöket. Dessa utgörs till stor del av träkonstruktioner men även 
murade delar finns.  
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Noteringar 
 
BÄRVERK 
Av vad som framgick vid besöket är i stort sett samtliga bjälklag i trä med en pelare 
som i mindre delar av markplan är i mursten/betong(?) men huvudsakligen av trä. 
Förstärkningar för de påbyggda våningsplanen är av brandtekniskt oskyddat stål i 
såväl pelare som balkar. 

 
 
Då bjälklagen till stor del utgörs av träbjälklag med exponerad träyta uppfylls inte 
heller de krav som idag ställs på en byggnad av denna art. Ytskikt skall i princip vara 
obrännbara i tak. 
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UTRYMNINGSSÄKERHET 
Utrymningsvägar i fastighetens norra del är för överplanen undermåliga. I övrigt finns 
ett antal invändiga trapphus samt i syd en utvändig trappa som kan nyttjas för 
utrymning. Dock är inte brandavskiljningen alltid fullgod och utrymningsbehör över 
lag inte enligt nuvarande krav. Huruvida dessa trapphus är tillräckliga vid en framtida 
ändrad verksamhet för huset är helt beroende av framtida layout och verksamhetsart. 
De lokaler i bottenplan som besöktes bedömdes ha erforderliga 
utrymningsmöjligheter. 

  
 
Dagens praxis, och krav för många verksamhetsarter, är att utrymningsvägar skyltas 
upp med genomkysta och nödströmsförsörjda markeringar. Sådana saknas helt. 
 
BRANDCELLSAVSKILJNINGAR 
Brandavskiljningarna i byggnaden anses inte vara tillfyllest utifrån dagens 
bestämmelser. Det finns två brandväggar som är genomgående och av tämligen god 
klass. I övrigt är dock ventliationssystem, genomföringar av installationer (el, rör, va), 
branddörrar samt inte minst bjälklagen inte i klass med vad som idag erfordras. 
Några magnetuppställda portar förekommer, mestadels i anslutning till de 
genomgående brandväggarna. Övriga dörrar är av tveksam eller tydligt otillräcklig 
brandklass 
 
BRANDREDSKAP  
Brandredskap i fastigheten, såväl handbrandsläckare som fasta brandposter med 
slang, är inte kontrollerade sedan 2000 och bedöms behöva bytas ut överlag.  
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AUTOMATISKT BRANDLARM 
Byggnaden är försedd med ett automatiskt brandlarm av äldre art, sannolikt 50-tal. 
Anläggning är ansluten till SOS och i full drift och i viss mån kompletterad på senare 
år. Underhåll och revisionsbesiktningar är dock eftersatt. 
Anläggningen uppfyller av allt att döma inte utformningskrav enligt Borås Stads 
standard för larm och bör i samband med förändringar i fastigheten bytas i den mån 
brandlarm erfordras eller ställs som egenskyddskrav av Borås Stad. 

 
 
 
 
 
 
Håkan Rönnqvist 
Brandingenjör 
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Projekt: Projekt nr:

WISKANIA BORÅS 
EL FÖR BEFINTLIG FASTIGHET 

 

Datum: Senaste Ändring: 

2020-02-20 - 

 

 
 Telefon  
Elkonsult JB AB 0706-11 22 78 
 

Orientering  
Denna handling avser kortfattad orienterande beskrivning för befintliga elektriska 
installationer efter platsbesök 2020-02-19.  
 

Kraftförsörjningssystem och elcentraler 
Utomhus i mark vid fasad finns ett  kabelskåp för 3 st inkommande elserviser 400/230V. 
Kabelskåpet matar omätt ström till elrum inom byggnaden i anslutning till detta kabelskåp. 
I elrum finns fördelningscentraler och central för fastigheten.  
Mätning av förbrukad energi för respektive hyresgäst och fastigheten sker via 
abonnentmätare placerade i elrum. Fördelningscentralen inom elrum är av typ 
gjutjärnscentraler som är kompletterade med nyare apparatlådor. Fastighetscentralen är 
nyare av typ väggmonterat kabelskåp med säkringslister.  
 

 
 

Övriga elcentraler inom fastigheten är i huvudsak av äldre typ av gjutjärn.  
Jordfelsbrytare saknas i elcentraler vilket då heller inte var krav.  
I vissa elcentraler saknas glas på propphuvar och komplettering med beröringsskydd får 
utföras. 
Elcentraler är i huvudsak uppmärkta på ett tydligt sätt. Gruppförteckningar kan behöva 
kompletteras 

  
 

Kanalisationssystem 
Befintlig kanalisation är i huvudsak utförd med kabelstegar. 
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Projekt: Projekt nr:

WISKANIA BORÅS 
EL FÖR BEFINTLIG FASTIGHET 

 

Datum: Senaste Ändring: 

2020-02-20 - 

 

 
 Telefon  
Elkonsult JB AB 0706-11 22 78 
 

Ledningssystem 
Ledningar är i huvudsak förlagda utanpåliggande samt på kanalisation. Ledningar är av 
äldre och nyare typ. Huvudledningar är av typ TN-C system. (4-ledare) AKKJ, FKKJ och 
EKKJ. 
 
Uttag och apparater 
Uttag och strömställare är i huvudsak av äldre typ. Det förekommer 3-fas uttag för 
maskinanslutningar och allmänt behov inom lokalerna som ej är godkända att använda idag. 
1-fas uttag är i huvudsak jordade men ej i petsäkert utförande.  

 

Belysningssystem  
Belysningsarmaturer är i huvudsak av äldre typ utan kupa och bestyckade med lysrör. 
Armaturer är utförda med glimtändare och ett flertal armaturer lyser ej och har förmodligen 
uttjänta lysrör. Ett fåtal armaturer blinkar och behöver ses över och förses med nya 
glimtändare (brandrisk) 
Styrning sker med strömställare av äldre typ och delvis gamla brummande kontaktorer. 
 
Telesystem  
En överlämningspunkt för fiber finns placerad i elrum i plan 1. Vid platsbesöket noterades ett 
inbrottslarm i plan 3 men vidare uppgifter om detta saknas. Ett äldre typ av 
brandslarmssystem finns även installerat inom byggnaden med varierande typ av 
detektorer. Centralapparat är placerad i entre i plan 1. Magnetuppställda skjutportar 
förekommer och var delvis uppställda på magnet.  
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Kommentarer:

När vi kommer till omkostnader så har jag här lagt med ställning runt hela huset bedömd summa till 3 315 000kr. Denna summan kan ju röra sig åt 
olika håll beronde på vilken entreprenör som upphandlas och deras tänk.

Väderskydd ingår ej i kalkylen.
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SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 11 YTTERTAK 3 - 4 960 788 1 023,18 6 847 290 2

3 13 PLÅTARBETEN 5 - - 129 066 3

4 19 DIVERSE 6 - 1 690,00 88 000 4

5 ============ ======== ============ 5

6 960 788 SEK 2 713,18 tim 7 064 356 SEK 6

7 7

8 Materialkostnad 960 788 8

9 Total arbetslön 2 713,18 tim x 485,00 SEK 1 315 890 9

10 Underentreprenader 7 064 356 9 341 034 SEK 10

11 11

12 Entreprenörsarvoden 10,00 % 934 103 SEK 12

13 Diverse oförutsett 5,00 % 467 052 SEK 13

14 14

15 SUMMA EXKL MOMS 10 742 189 SEK 15

16 16

17 Omkostnader arbetsplats 15,00 % 1 611 328 17

18 Projektering 8,00 % 859 375 18

19 Byggherrekostnader 6,00 % 644 531 3 115 235 SEK 19

20 20

21 TOTALSUMMA EXKL MOMS 13 857 400 SEK 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt
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11 YTTERTAK

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 11.096 Gavel 37,0 m 1

2 JTB.45 Förz-lackat krönbeslag B=330 37,0 m - - - - 449,00 16 613 2

3 JTB.45 Förz-lackat krönbeslag B=500 37,0 m - - - - 500,00 18 500 3

4 HSD.1445 50 trekantlist 37,0 m 7,26 269 0,06 2,22 - - 4

5 KEB.18 18 byggplywood, H=400 Träsarg 37,0 m 52,43 1 940 0,20 7,40 - - 5

6 HSD.1422 45x120 tryckimp regel Träsarg 74,0 m 32,12 2 377 0,11 8,14 - - 6

7 7

8 11.096 Takfot - Tillbyggnad 379,0 m 8

9 JTB.811 Förz-lackad hängränna ø 150 379,0 m - - - - 301,00 114 079 9

10 JTB.8211 Förz-lackat stuprör ø 100 348,7 m - - - - 544,00 189 682 10

11 JTB.411 Förz-lackad fotplåt B=330 379,0 m - - - - 504,00 191 016 11

12 HSD.1445 Fräsning rännkrokar 379,0 m - - 0,25 94,75 - - 12

13 KEB.18 18 byggplywood, H=400 Träsarg 379,0 m 52,43 19 871 0,20 75,80 - - 13

14 HSD.1422 45x120 tryckimp regel Träsarg 758,0 m 32,12 24 347 0,11 83,38 - - 14

15 15

16 11.096 Yttertak 1 3 600,0 m² 16

17 JSE.1523 Tätskikt TY 1523 3 600,0 m² - - - - 329,00 1 184 400 17

18 IBG.2 20 mineralullsboard-38 3 600,0 m² - - - - 69,00 248 400 18

19 IBG.2 130 mineralullsskiva-36 3 600,0 m² - - - - 165,00 594 000 19

20 IBG.2 130 mineralullsskiva-36 3 600,0 m² - - - - 165,00 594 000 20

21 JSF.55 0,20 polyetenfolie 3 600,0 m² - - - - 14,00 50 400 21

22 IBG.2 50 mineralullsskiva-36 3 600,0 m² - - - - 92,00 331 200 22

23 JVB.275 TRP 115-0,75 interiörvit 3 600,0 m² 235,32 847 152 0,20 720,00 - - 23

24 24

25 11.502 Takskydd 1,0 st 25

26 NSJ.151 Fästögla Taksäkerhet 145,0 st 305,00 44 225 0,16 23,20 - - 26

27 27

28 16.099 Taklucka i yttertak 3,0 st 28

29 NSJ.12 Skyddsräcke H c:a 500 9,0 m 536,00 4 824 0,40 3,60 - - 29

30 NSD.26 600x900 plåtklädd taklucka 3,0 st 5 100,00 15 300 1,10 3,30 - - 30

31 HSD.1313 45x195 C24 12,6 m 38,39 484 0,11 1,39 - - 31

32 32

Trpt

Trpt 960 788 1 023,18 3 532 290
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Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 16.099 Ställning 1,0 st 1

2 NSJ.12 Ställning 1,0 st - - - - 3 315 000,00 3 315 000 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt 960 788 1 023,18 3 532 290

Trpt 960 788 1 023,18 6 847 290
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13 PLÅTARBETEN

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 13.004 Brandväggar genom tak plåtinklädnad 37,0 m 1

2 JTB.45 Förz-lackad ståndskiva B=500+250 74,0 m - - - - 828,00 61 272 2

3 3

4 13.005 Takhuvar av förz-lackad plåt 8,0 st 4

5 JTB.47 Förz-lackad vent.huv H=750 8,0 st - - - - 7 272,00 58 176 5

6 6

7 13.005 Stosar av förz-lackad plåt 6,0 st 7

8 JTB.461 Förz-lackad stos ø 100 H=500 6,0 st - - - - 1 603,00 9 618 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - - 129 066
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Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 19.003 Rivning tak tillbyggnader 3 600,0 m² 1

2 BED.4 Papptäckning rivs 3 600,0 m² - - 0,05 180,00 - - 2

3 BED.4 22 råspontad panel rivs 3 600,0 m² - - 0,08 288,00 - - 3

4 BED.4 Åsar rivs 7 200,0 m - - 0,08 576,00 - - 4

5 5

6 19.003 Rivning takfot, gavel 1,0 st 6

7 BED.4 Takfot  ränna, stuprör, fotplåt rivs 379,0 m - - 0,25 94,75 - - 7

8 BED.4 Gavel  plåt, ev regel rivs 37,0 m - - 0,25 9,25 - - 8

9 9

10 19.003 Rivning Huvar samt stosar på tak 1,0 st 10

11 BED.4 Rivning Huvar samt stosar på tak 1,0 st - - 10,00 10,00 - - 11

12 12

13 19.003 Rivning Brandväggar genom tak plåtinklädnad 1,0 st 13

14 BED.4 Rivning Brandväggar genom tak 1,0 st - - 32,00 32,00 - - 14

15 plåtinklädnad 15

16 16

17 19.003 Rivning skorsten BEDÖMNING 1,0 st 17

18 BED.4 Rivning skorsten Svår bedömning. 1,0 st - - 500,00 500,00 - - 18

19 AFG.44 Mobilkran 130 ton 40,0 tim - - - - 2 200,00 88 000 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt - 1 690,00 88 000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Externt samarbete med biogas 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Att godkänna att Borås Energi och Miljö AB ingår samarbetsavtal med extern 

part enligt bolagets förslag på affärsupplägg för biogas. 

 

 

 

Datum 

2020-09-04 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-07 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00648 3.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-09-03 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00648 3.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Externt samarbete med biogas 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna att Borås Energi och Miljö AB ingår samarbetsavtal med extern 

part enligt bolagets förslag på affärsupplägg för biogas.            

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om ett 

bemyndigande för bolaget att ingå ett samarbetsavtal med extern part.  

Sedan Borås Energi och Miljö AB förlorade lokaltrafiken som biogaskund har 

bolaget arbetat med olika strategier för att finna avsättning för bolagets 

producerade biogas. Under hösten 2018 antog bolagets styrelse en framtida 

inriktning som bland annat innebär att: 

 Biogasen ska uppgraderas alternativt förvätskas bland annat med tanke 

på nationella klimatmål för transportsektorn. 

 Förädling av producerad biogas bör ske av en extern part 

 De investeringar som krävs för att uppgradera biogas och eventuellt 

även förvätskas bör därför tas av extern part. Nya anläggningar för 

biogasen förutsätts kunna placeras på Sobacken. 

 Bolaget bör gå ut brett och utvärdera flera alternativa partners för att 

försöka sälja biogasen/rågasen till bästa marknadsvillkor. 

Bolaget har gått ut på marknaden och tillfrågat ett antal olika aktörer på 

marknaden och under våren har ett par företag lämnat konkreta affärsförslag. 

Bolaget har valt att gå vidare med den slutkandidat som har lämnat det mest 

affärsmässigt fördelaktiga affärsförslaget. Aktuellt affärsförslag bygger på att all 

producerad rågas säljs till samarbetspartnern som i sin tur förädlar och avyttrar 

biogasen på biogasmarknaden. Borås Energi och Miljö AB har i juni tecknat ett 

Letter of intent (LOI) med aktören och kommit fram till ett förslag på 

samarbetsavtal. Bolaget vill nu gå vidare med slutförhandling och teckna avtal. 

Då detta är en fråga av principiell beskaffenhet och av större vikt för bolaget 

ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning i frågan. 

Kommunstyrelsen ser att affärsområdet biogas idag levererar minusresultat och 

delar bolagets uppfattning att det är av stor vikt att få till positiva ekonomiska 
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resultat. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig 

bedömning och är positiv till att bolaget tecknar samarbetsavtal med extern 

part.     

        

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-21  

2. PM Borås Energi och Miljö AB 

3. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-08-25 

  

Samverkan 

- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB, anders.lindholm@borasem.se, 

linda.wilhelmsson@borasem.se  

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

mailto:anders.lindholm@borasem.se
mailto:linda.wilhelmsson@borasem.se
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PM Biogas 
 
Beskrivning av planerat affärsupplägg för biogas och 
förslag till samarbetsavtal med extern partner 

Bakgrund 

Sedan Borås Energi och Miljö (BEM) förlorade lokaltrafiken som biogaskund, har 
bolaget arbetet med olika strategier för att finna avsättning för bolagets 
producerade biogas. Under hösten 2018 antog bolagets styrelse en framtida 
inriktning gällande avsättning av biogasen.  

Följande prioriteringar antogs av bolagsstyrelsen i oktober 2018:  

 Styrelsen var eniga om att biogasen ska uppgraderas alt. förvätskas, bl.a. 
med tanke på de nationella klimatmål för transportsektorn som finns.  

 Förädling av producerad biogas bör ske av en extern partner. 
 De investeringar som krävs för att uppgradera biogasen (CBG) och ev. även 

förvätska biogasen (LBG), bör därför tas av en extern partner. Nya 
anläggningar för biogasen förutsätt kunna placeras på Sobacken. 

 BEM har sonderat marknaden och uppvaktat två tänkta samarbetspartners. 
Bolaget bör dock gå ut bredare och utvärdera fler alternativa partners för 
att försöka sälja biogasen/rågasen till bästa marknadsvillkor.  

Om affärsprocessen 

Bolaget har i affärsprocessen gått ut på marknaden och tillfrågat ett antal olika 
aktörer på marknaden om intresse kring att förvärva bolagets producerade biogas, 
investera i en ny anläggning på Sobacken och avyttra den förädlade biogasen på 
marknaden. Under våren 2020 valde ett par företag att lämna konkreta 
affärsförslag. Affärsprocessen har övergripande hanterats likvärdigt gentemot alla 
intressenter och i enlighet med upprättade sekretessavtal. Samtliga intressenter 
har även genomfört platsbesök på Sobacken. 

Efter utvärdering valde BEM att gå vidare med en slutkandidat, en kandidat som 
hade lämnat det mest affärsmässigt fördelaktiga affärsförslaget. BEM tecknade den 
22 juni 2020 ett LOI med denna aktör och har därefter inlett förhandlingar och nu 
kommit fram till ett förslag på samarbetsavtal. Nu vill BEM slutförhandla och 
teckna avtal med samarbetspartnern. BEM ansvarar för framtagande av avtal, där 
teknisk konsultation och jurister anlitas för framtagande av komplett avtal inkl. 
underliggande avtal mm. 

En väsentlig del i affärsprocessen har också varit att säkerställa och förankra de 
olika åtgärder och investeringar som bolaget genomfört och genomför avseende 
biogasverksamheten på Sobacken. Bolagets biogasproduktion med tillhörande 
gassystem kommer till stora delar vara nya och medge en framtida effektiv drift. 
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Affärsupplägg 

 
Affärsupplägget bygger på att all producerad rågas säljs till samarbetspartnern 
som i sin tur ska förädla och avyttra biogasen på biogasmarknaden. Målsättningen 
är att skapa ett tydligt och långsiktigt gränssnitt där BEM:s framtida fokus kommer 
vara att optimera och utveckla biogasproduktion respektive avfalls- och 
substratanskaffning och att röta avloppsslam och biologiskt avfall (matavfall) till 
biogas. Gränssnittet medför även att BEM:s investeringsbehov och marknadsrisk 
minskar. 
 
Affärsupplägget och det planerade gränssnittet illustreras enligt nedan; 
 

 
 
Affärsupplägget innebär följande:  
 

 BEM säljer publika tankstationer (Åhaga och Hulta) och överlåter samtliga 
avtal knutna till tankstationerna. 

 BEM tecknar ett långsiktigt leveransavtal av rågas/biogas (minst 10 år).  
 BEM upplåter mark på Sobacken för samarbetspartnerns etablering av ny 

anläggning på Sobacken. BEM har erhållit tillstånd för förvätskning av gas 
på Sobacken, vilket medger byggnation av en anläggning för flytande gas 
(LBG). 

 BEM avyttrar även vissa biogasanläggningar, innefattande 
tankningsutrustning, på Sobacken. 
 

 BEM:s produktionsanläggningar för biogas kvarstår i bolagets regi. 
 BEM avyttrar ej gasnät och infrastruktur in till Borås respektive på 

Sobacken (gasdistribution regleras via nyttjanderättsavtal med 
samarbetspart). 

 BEM tar ingen investeringskostnad för förädling av producerad biogas, detta 
åligger samarbetspart. 
 

 BEM fokuserar på produktion av biogas, och att maximera pågående 
investeringar, där samarbetsavtal även kommer innefatta priskonstruktioner 
som ger incitament till framtida produktionsökningar. 

 Samarbetsavtal kommer innefatta all bedömt nödvändiga förutsättningar 
och villkor avseende bl.a. ekonomiska säkerheter, krav enligt miljötillstånd, 
arbetsmiljö, säkerhet på site/Sobacken mm för att säkerställa och reglera 
samarbetspart verksamhet på Sobacken. 
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Affärsuppläggets ekonomiska resultat 

 
I nuläget då bolaget inte har full avsättning för producerad biogas genererar 
biogasområdet ett minusresultat. Utan avsättning för producerad biogas kommer 
det negativa resultatet att bestå.  
 
Genom det förestående samarbetsavtalet ser BEM på en framtida och långsiktigt 
indikativ positiv resultatökning. En komponent för ökad lönsamhet är att 
förväntade produktionspremier enligt den presenterade Biogasmarknads-
utredningen införs i Sverige. Samarbetsavtalet kommer även att innefatta 
incitament för en fortsatt utveckling av biogasproduktionen. 
 
Känslighetsanalys 
 
Affärsupplägget har granskats i en känslighetsanalys med ett antal olika 
parametrar. Exempel på parametrar i känslighetsanalysen är substratpriser, 
substratvolymer, rågaspris, rågasvolym, produktionspremier, driftkostnader och 
kapitalkostnader.   
 
Bolaget har enligt gällande riskpolicy genomfört en riskanalys.   
 

Utvärdering av affärskonceptet 

 
Bolaget har utvärderat mottagna affärsförslag utifrån ett i huvudsak kommersiellt 
och långsiktigt perspektiv, där efterlevnad av aspekter och förutsättningar 
avseende ekonomiska säkerheter, miljö, arbetsmiljö, uppförandekoder, 
miljötillstånd och andra tillstånd, säkerhet på Sobacken mm kommer att 
säkerställas via relevanta villkor i avtalet.   
 
 
Bakgrundskontroll 
 
Den tänkta samarbetspartnern och dess ägare har genomgått en bakgrundskontroll 
utförd av CKS Borås Stad. Kreditupplysning har även tagits. Referenssamtal har 
utförts med aktör som idag samarbetar med den tänkta samarbetspartnern. Goda 
referenser har givits.  
 
Beslutssats 
 
Styrelsen har löpande givits information om affärsprocessen och längs vägen fattat 
beslut som lett fram till beskrivet affärsförslag.   
 
Med stöd av ovanstående beslöt styrelsen på styrelsemötet 2020-08-24:  
  
 
att omedelbart justera ärendet 
att förlänga förhandlingsrätten i LOI med 2 månader  
att  ge VD i uppdrag att fortsätta slutförhandla med målet att nå ett slutligt 

samarbetsavtal med den tänkta samarbetspartnern   
att  föreslå KS/KF att bemyndiga styrelsen att ingå samarbetsavtal med 

extern part  
  

 
 















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Inbjudan till informationsmöte. Se dnr 2013-00721 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta samarbetet kring lokalt ledd utveckling 

enligt leadermetoden under 2021–2027.        

 

 

 

 

Datum 

2020-09-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-07 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01025 1.1.6.4 Programområde 01 

Handläggare: Caroline Carlsson 
 

Datum 

2020-05-20 Anders Glemfelt  

  Avdelningschef 

 

N1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Caroline Carlsson 
Handläggare 
033 357123 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01025 1.1.6.4 

  

 

Inbjudan till informationsmöte. Se dnr 2013-00721 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta samarbetet kring lokalt ledd utveckling 

enligt leadermetoden under 2021–2027.        

               

Ärendet i sin helhet 

Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i leadersamarbetet 
  
EU:s programperiod går nu mot sitt slut och det har blivit dags att förbereda 
oss för det fortsätta arbetet under kommande programperiod 2021–2027. Den 
8 maj skickades ett brev ut från Jordbruksverket till landets alla kommuner, 
med information om vad vi idag vet om nästa programperiod. I brevet framgick 
bland annat att minst 5 % av landsbygdsprogrammets budget kommer att 
reserveras till det fortsatta arbetet med lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden och att det även fortsättningsvis sannolikt kommer att krävas 
offentlig medfinansiering.  
 
Pågående programperiod 2014–2020  
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden syftar till att skapa attraktiva 
områden med konkurrenskraftig verksamhet som fokuserar på utveckling och 
underifrånperspektiv av de som bor och verkar på platsen. Tanken är att lokala 
samhällen med ett starkt samarbete ger bättre förutsättningar att hantera 
gemensamma utmaningar och möjligheter.  
I pågående EU-programperiod valde alla kommunerna som tidigare varit 
delaktiga, att fortsätta samarbetet med Leader. I Leader Sjuhärad ingår totalt 
åtta kommuner: Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, 
Bollebygd och Borås Stad. Att ha möjlighet till verksamhet i hela området, 
bortsett från Borås stads centrala delar, har vi sett som en stor fördel.  
Trots att projekten under innevarande programperiod endast är formellt 
slutförda till en tredjedel, kan vi redan notera flera goda resultat. Till exempel 
har 31 nya heltidsjobb skapats och 32 nya företag bildats. Projekteten har på så 
sätt bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och tjänster i vårt 
område. Dessutom har deltagarna bidragit med 25 000 timmar i ideellt 
engagemang, vilket visar att det finns ett stort intresse för att engagera sig ideellt 
i utvecklingen av vår bygd. Värt att nämna är också att 99 nya mötesplatser/ 
kulturaktiviteter och 9 nya besöksmål har skapats.  
Fler resultat och praktiska exempel kommer vi att redovisa i respektive 
kommun under hösten. En projektrapport för perioden kommer även att tas 
fram när merparten av projekten är slutredovisade, då genomförande av projekt 
kan fortgå under hela 2022. 
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Inför kommande programperiod  
För att starta arbetet med att ta fram en strategi för åren 2021–2027 vill vi nu 
veta om er kommun har fortsatt intresse av att ingå i leadersamarbetet. Utifrån 
vad vi vet idag tror vi att kommunernas medfinansiering kommer att ligga kvar 
på samma nivå som pågående programperiod.  
Vi är tacksamma för svar på nedanstående frågor till marie@leader-sjuharad.se 
senast den 30 september.  
 
1. Är kommunen intresserad av att fortsätta att samarbeta kring lokalt ledd 
utveckling enligt leadermetoden under 2021–2027? Detta är en ren 
intresseförfrågan eftersom vi ännu inte vet något om de ekonomiska 
förutsättningarna.  
 
2. Vill kommunen fortsätta finansieringen till Lokalt ledd utveckling genom 
leadermetoden på samma grunder som idag, dvs avsätta pengar i sin budget för 
en ny period som startar år 2021? Då den kommande finansieringsgraden inte 
är fastställd än så kommer avräkning att göras av inbetalda medel, när 
förutsättningarna är givna.  

3. Vem i er kommun kommer att fungera som kontaktperson i samband med 
framtagandet av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet?  
 
Utifrån beslutsunderlaget i ärendet väljer Borås stad att svara: 
 
Vi ställer oss positiva kring ett fortsatt samarbete gällande lokalt ledd utveckling 
enligt Leadermetoden 2021-2027. Genom ett nära samarbete med kringliggande 
kommuner så har vi fortsatt möjlighet att skapa en attraktiv och 
konkurrenskraftig landsbygd med bra förutsättningar att skapa nya företag och 
fler jobb, samt möjligheter att utveckla livsmiljöer och sociala nätverk i vår 
landsbygd. 
 
Att arbeta med Leadermetoden (samarbete mellan privat, ideell och offentlig 
sektor) fås möjligheten att på landsbygden söka bidrag för utveckling och 
därigenom bland annat större chans att uppnå det strategiska målområdet inom 
Borås Stads vision 2025 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”. 
 

1. Är kommunen intresserad av att fortsätta att samarbeta kring lokalt ledd 
utveckling enligt leadermetoden under 2021–2027? Detta är en ren 
intresseförfrågan eftersom vi ännu inte vet något om de ekonomiska 
förutsättningarna.  

- Borås Stad är intresserad av att samarbeta kring lokalt ledd 
utveckling enligt Leadermetoden 2021-2027. 

 
2. Vill kommunen fortsätta finansieringen till Lokalt ledd utveckling 

genom leadermetoden på samma grunder som idag, dvs avsätta pengar i 
sin budget för en ny period som startar år 2021? Då den kommande 
finansieringsgraden inte är fastställd än så kommer avräkning att göras 
av inbetalda medel, när förutsättningarna är givna.  
- Ja, Borås Stad vill fortsätta finansieringen på samma grunder 
som idag. 
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3. Vem i er kommun kommer att fungera som kontaktperson i samband 
med framtagandet av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet?  

- Caroline Carlsson, Näringslivsutvecklare Borås Stad 
caroline.carlsson@boras.se 
0768-887123 

 
 

Beslutsunderlag 

1. Lokalt ledd utveckling genom Leader, 2020-05-08 

2. Leader Sjuhärad, 2020-05-18  

Beslutet expedieras till 

1. Leader Sjuhärad LLU, Marie Oscarsson, Rådde gård, 514 05 Länghem, 

www.leader-sjuharad.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Anders Glemfelt 

Avdelningschef 

 

mailto:caroline.carlsson@boras.se
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Till kommunledningarna i Leader Sjuhärads kommuner 

 
Intresseförfrågan angående fortsatt deltagande i leadersamarbetet 
EU:s programperiod går nu mot sitt slut och det har blivit dags att förbereda oss för det 

fortsätta arbetet under kommande programperiod 2021–2027. Den 8 maj skickades ett brev ut 

från Jordbruksverket till landets alla kommuner, med information om vad vi idag vet om nästa 

programperiod. I brevet framgick bland annat att minst 5 % av landsbygdsprogrammets 

budget kommer att reserveras till det fortsatta arbetet med lokalt ledd utveckling genom 

leadermetoden och att det även fortsättningsvis sannolikt kommer att krävas offentlig 

medfinansiering.  

 

Brevet som du läser nu kommer från oss på Leader Sjuhärad och är ett första steg i att 

fastställa förutsättningarna på lokal nivå inför kommande programperiod. 

 

Pågående programperiod 2014–2020 
Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden syftar till att skapa attraktiva områden med 

konkurrenskraftig verksamhet som fokuserar på utveckling och underifrånperspektiv av de 

som bor och verkar på platsen. Tanken är att lokala samhällen med ett starkt samarbete ger 

bättre förutsättningar att hantera gemensamma utmaningar och möjligheter. 

 

I pågående EU-programperiod valde alla kommunerna som tidigare varit delaktiga, att 

fortsätta samarbetet med Leader. I Leader Sjuhärad ingår totalt åtta kommuner: Vårgårda, 

Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark, Bollebygd och Borås Stad. Att ha 

möjlighet till verksamhet i hela området, bortsett från Borås stads centrala delar, har vi sett 

som en stor fördel. 

 

Trots att projekten under innevarande programperiod endast är formellt slutförda till en 

tredjedel, kan vi redan notera flera goda resultat. Till exempel har 31 nya heltidsjobb skapats 

och 32 nya företag bildats. Projekteten har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, 

företag, produkter och tjänster i vårt område. Dessutom har deltagarna bidragit med 25 000 

timmar i ideellt engagemang, vilket visar att det finns ett stort intresse för att engagera sig 

ideellt i utvecklingen av vår bygd. Värt att nämna är också att 99 nya mötesplatser/ 

kulturaktiviteter och 9 nya besöksmål har skapats.  

 

Fler resultat och praktiska exempel kommer vi att redovisa i respektive kommun under 

hösten. En projektrapport för perioden kommer även att tas fram när merparten av projekten 

är slutredovisade, då genomförande av projekt kan fortgå under hela 2022. 

 

 

http://www.leader-sjuharad.se/
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Inför kommande programperiod 
För att starta arbetet med att ta fram en strategi för åren 2021–2027 vill vi nu veta om er 

kommun har fortsatt intresse av att ingå i leadersamarbetet. Utifrån vad vi vet idag tror vi att 

kommunernas medfinansiering kommer att ligga kvar på samma nivå som pågående 

programperiod.  

 

Vi är tacksamma för svar på nedanstående frågor till marie@leader-sjuharad.se senast den 30 

september. 

 

1. Är kommunen intresserad av att fortsätta att samarbeta kring lokalt ledd utveckling 

enligt leadermetoden under 2021–2027? Detta är en ren intresseförfrågan eftersom vi 

ännu inte vet något om de ekonomiska förutsättningarna. 

 

2. Vill kommunen fortsätta finansieringen till Lokalt ledd utveckling genom 

leadermetoden på samma grunder som idag, dvs avsätta pengar i sin budget för en ny 

period som startar år 2021? Då den kommande finansieringsgraden inte är fastställd än 

så kommer avräkning att göras av inbetalda medel, när förutsättningarna är givna. 

 

3. Vem i er kommun kommer att fungera som kontaktperson i samband med 

framtagandet av den nya utvecklingsstrategin för leaderområdet?  

 

Med vänliga hälsningar  

 

 
 

Marie Oscarsson 

Verksamhetsledare, Leader Sjuhärad 

 

på uppdrag av styrelsen (LAG) för Leader-området Leader Sjuhärad genom presidiet: 

 

Mikael Larsson Monica Lindqvist Jeanette Kobilsek 

Ordförande   1:e vice ordförande  2:e vice ordförande  

Ideell sektor  Offentlig sektor Privat sektor 

 

 

 
 
 
 

http://www.leader-sjuharad.se/
mailto:marie@leader-sjuharad.se
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2020-05-08 

 
 
 

 

EU-programenheten 
 
 

  

   

   

Ni spelar en viktig roll i kommande programperiod 
med Leader 

Nu är det dags att planera för en ny programperiod med Leader där ni inom 
offentlig sektor spelar en viktig roll. Därför vill vi med denna information berätta 
om vad vi i dagsläget vet om lokalt ledd utveckling genom Leader i kommande 
programperiod. 
 
Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utveckling av sin bygd 

och en möjlighet att få stöd för projekt som bidrar till detta. Leader är en metod där 

privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. 

Offentlig sektor, exempelvis kommuner och regioner, är viktiga aktörer i arbetet med 

lokalt ledd utveckling.  

 

Just nu finns 53 leaderområden i Sverige som arbetar med lokalt ledd utveckling. 48 av 

dessa områden är prioriterade av Jordbruksverket i nuvarande programperiod och i 

dessa områden går det också att söka EU-finansiering till projekt. 

 

I varje leaderområde finns en strategi som ligger till grund för utveckling i området. 

Strategin skrivs av ett trepartnerskap, som består av offentlig, privat och ideell sektor 

och den beskriver vad som behövs för att utveckla området. 

 

För att genomföra utvecklingsstrategin kan leaderområdet ansöka om en budget från 

EU och staten. För att få ta del av denna budget så krävs det att leaderområdet har 

offentlig medfinansiering lokalt från exempelvis kommun eller region.  

 

 

Vad vet vi om nästa programperiod - 2021-2027? 

Europeiska kommissionen har ännu inte beslutat om det blir ett eller två 

förlängningsår för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det vi 

vet i dagsläget är följande: 

 Det finns fortfarande en del osäkerhet, men det lutar åt att det blir enfondslösning. 

Jordbruksverket har fått i uppdrag att gå vidare med att titta på lokalt ledd 

utveckling inom landsbygdsfonden 

 Målsättningen är att hela Sverige ska ha möjlighet att omfattas av leaderområden 

när den nya strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken börjar gälla  

https://nya.jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leaderomraden-i-sverige
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 Minst 5 procent av EU-budgeten av Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling ska gå till lokalt ledd utveckling 

 Om ett område vill arbeta med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 

kommer det även framöver sannolikt att behövas offentlig medfinansiering 

 2021 kommer att bli ett förlängningsår för landsbygdsfonden, dvs nuvarande 

strategier som jobbar med denna fond avslutas inte 2020 utan förlängs, efter 

uppdatering, ytterligare minst ett år. Mycket tyder på att även 2022 kommer bli ett 

förläningningsår. 

 

Jordbruksverket arbetar nu med att ta fram förslag på åtgärder till en strategisk plan för 

den gemensamma jordbrukspolitiken där Leader ingår. Målsättningen är att komma 

igång med nästa programperiod under 2022 eller 2023, beroende på vad Europeiska 

kommissionen beslutar. Lokala utvecklingsstrategier behöver därför skrivas under 

2021 eller 2022.  

 

Vad kan ni i offentlig sektor göra för att förbereda inför den nya 
programperioden? 

Jordbruksverket kommer att återkomma med information och vägledning till alla 

leaderområden om den fortsatta processen. Det är därför viktigt att ni har kontakt med 

ert/era nuvarande leaderområden och/eller med den förening i det område som inte 

blev prioriterat i denna programperiod.  

 

För att ni ska vara så väl förberedda som möjligt kan ni under 2020 tillsammans med 

ert/era leaderområde 

 utvärdera vad som varit bra och vad som eventuellt behöver utvecklas gällande 

lokalt ledd utveckling i ert område 

 diskutera lämplig geografisk avgränsning för leaderområdet 

 bidra med en bred representation från offentlig sektor i områdets partnerskap 

 planera för medfinansiering. 

 

Vad är lokalt ledd utveckling genom Leader? 

EU introducerade leadermetoden redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och 

inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor i ett område 

engagerar sig för att tillsammans utveckla den plats där de bor och verkar. Genom 

samverkan, underifrånperspektiv och integrerade insatser skapar Leader hållbara 

lösningar på lokala utmaningar. Utifrån en utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet 

en budget för att kunna prioritera utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i 

strategin.  

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som Sverige arbetat med under 

programperioden 2014-2020 har finansierats från Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska regionala 

utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.  
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Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00 

www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se 
 

Läs mer om lokalt ledd utveckling genom Leader. 

 

Har ni frågor? 

För frågor så kan ni kontakta ert lokala leaderkontor eller Jordbruksverket på 

LLUprogramledning@jordbruksverket.se 

 

 

 

https://nya.jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/det-har-ar-lokalt-ledd-utveckling-genom-leader
mailto:LLUprogramledning@jordbruksverket.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ger Stadsledningskansliet i uppdrag att pröva möjligheten att 

bilda kommunalt naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3 

 

 

Datum 

2020-08-31 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-07 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00567 3.2.1.4 Programområde 04 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 

2020-08-28 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00567 3.2.1.4 

  

 

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Stadsledningskansliet i uppdrag att pröva möjligheten att 

bilda kommunalt naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3 

Ärendet i sin helhet 

I november 2019 förvärvade Borås Stad en del av fastighet Gåshult 3:1 i syfte 

att utveckla markens naturvärde samt bevara samlad gårdsmiljö. Förvärvet 

tilldelades en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3, där kommunen numera äger 

all mark. 

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket 

artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. 

Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt 

utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst 

och kan bli ett värdefullt utflyktsmål för kommuninvånarna. Att bilda ett 

naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de artrika 

ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna 

bevaras. På marken finns flera byggnader: ett bostadshus, två ladugårdar, tre 

uthus, ett mindre gammalt såghus samt ett garage. Denna sammanhängande 

gårdsmiljö är värdefull att bevara.   

Syftet med att bilda naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, 

bevara en gårdsmiljö, bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.  

Fastigheten omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat kring 

gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön 

angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.  

LONA-bidrag (Statligt bidrag för 50% av kostnaderna till lokala 

naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2020) på 650.000 kr har beviljats för 

restaurering och reservatsbildning av Gåshult.  Borås Stads naturvårdsfond har 

beslutat om bidrag till naturvårdsåtgärder på 518 000 kr vilket utgör större 

delen av kommunens egenfinansiering i LONA-projektet. Att många åtgärder 

kan göras inom LONA-projektet innebär att mer kan vara färdigställt när 

reservatet formellt bildas.     

Inom naturvårdsgruppen har en arbetsgrupp för Gåshult bildats under våren 

2020. LONA-projektet administreras av miljöförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 

1. Karta, Gåshult 3:3 

2. Översiktskarta Gåshult 3:3 

3. Förrättningskarta Gåshult 3 3 

4. Markförvärv, beslut, 2019-00911    

Beslutet expedieras till 

1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 

2. Miljö och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se 

3. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se 

4. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 

 



Gåshult 3:1, del av

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

Gåshult 3:3



Översiktskarta: Gåshult 3:1, del
av

3km210

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:100000

 Översiktskarta: Gåshult 3:3















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning.  

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken 

som framtida dricksvattentäkt till en maximal kostnad av 8,7 MSEK. 

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att inkludera studier av hur ett 

vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare och 

utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun. 

 

 

 

Datum 

2020-09-02 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-09-08 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-09-08 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00407 3.3.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2020-08-28 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00407 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Sjön Tolken väljs för fortsatta utredningar om framtida dricksvattenförsörjning.  

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att genomföra detaljstudier av Tolken 

som framtida dricksvattentäkt till en maximal kostnad av 8,7 MSEK. 

Borås Energi och Miljö AB ges uppdrag att inkludera studier av hur ett 

vattenskyddsområde kan se ut och hur det påverkar boende, markägare och 

utbyggnadsplaner i Ulricehamns kommun.  

Ärendet i sin helhet 

Beslutet som fullmäktige fattar är ett inriktningsbeslut där sjön Tolken väljs för 

att studeras i detalj. Ett eventuellt investeringsbeslut kommer i ett senare skede 

beroende på vad detaljstudien visar. Dricksvattenförsörjningen till Borås 

behöver ses över av flera anledningar. Dels är det nuvarande vattenverket i 

Sjöbo från 1932 i behov av renovering och uppgradering för att kunna leverera 

vatten med bra kvalitet även i framtiden. Borås är en växande stad och 

kapaciteten på vattenverket i Sjöbo kan inte öka i motsvarande takt. Tillgången 

till vatten är grundläggande för att en stad och dess samhällsfunktioner ska 

fungera och det är därför viktigt att även se över försörjningssäkerheten. I de 

studier som har gjorts framgår det att Tolken är den vattentäkt som bäst 

uppfyller kravet på vatten med bra kvalitet, tillräcklig mängd och 

försörjningstrygghet till minst kostnad. Tolken är också den vattentäkt som ger 

lägst driftkostnad eftersom råvattnets kvalitet är hög vilket minskar 

användningen av kemikalier. Tolken ligger dessutom högt vilket minskar 

energianvändningen för pumpning till Borås. 

Största delen av sjön Tolken ligger i Ulricehamns kommun. Det är därför av 

stor vikt att Borås Energi och Miljö AB samverkar med Ulricehamns kommun 

under hela utredningsprocessen. Det är också av stor vikt att samverka med 

berörda boende och markägare i och utanför kommunen.           

Beslutsunderlag 

1. Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning, 20200504 

2. Slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning, 20200504 

3. Protokoll 200422, 20200504 
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4. protokoll 200528, 20200604 

5. Frågor och svar nytt vattenverk, 20200828   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås energi och miljö AB, linda.wilhelmsson@borasem.se 

2. Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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  Till Kommunfullmäktige 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG 

 
 
Inriktningsbeslut framtida 

dricksvattenförsörjning 
 

STYRELSEMÖTE 22 april 2020 

 

 
Inriktningsbeslut framtida dricksvattenförsörjning 

Bakgrund 

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren genomfört 

utredningsarbete för att trygga dricksvattenförsörjningen för Borås stad i ett 

flergenerationsperspektiv. Kapaciteten för vattenverket vid Sjöbo kommer att 

behöva förstärkas inom ett antal år. De äldsta delarna av vattenverket är från 

1932 därav föreligger det ett reinvesteringsbehov och 

dricksvattenförsörjningen behöver tryggas långsiktigt. Av dessa anledningar 

behöver ett underlag för ett inriktningsbeslut tas fram för hur 

dricksvattenförsörjningen kan byggas ut i framtiden för att säkerställa 

tillräcklig kapacitet, en god vattenkvalitet och redundant vattenförsörjning. 

 

Syftet med utredningarna har varit att identifiera och prioritera 

handlingsalternativ som underlag för en strategi och ett inriktningsbeslut för 

att öka kapacitet och redundans i vattenförsörjningen inom Borås stads 

verksamhetsområde för VA. Syftet har också varit att ta fram en 

handlingsplan för hur Borås stad kan öka kapaciteten och samtidigt minska 

sårbarheten i sin vattenförsörjning.  

 

Målsättningen har varit att ta fram och rekommendera det alternativ för den 

framtida dricksvattenförsörjningen som ger den mest fördelaktiga 

vattenförsörjningen till lägsta kostnad till år 2050.  

 

Sjöbo vattenverk har idag en maxkapacitet på ca 30 000 m3/dygn. Enligt 

prognosen för år 2050 förväntas maxdygnsförbrukningen överstiga 

vattenverkets kapacitet ca år 2027. Kapaciteten behöver därför utökas innan 

dess om leveranssäkerheten inte ska påverkas negativt. En begränsad 

kapacitet och redundans har en negativ inverkan på möjligheten för Borås 

stad att utvecklas. Kan vattenbehovet inte tillgodoses begränsar det 

möjligheten till inflyttning av människor, etablering av fler företag, mm.  

 

Kan Sjöbo vattenverk inte producera något dricksvatten (exempelvis på grund 

av brand) kan inget vatten distribueras till över 92 000 boråsare. 

Vattenvolymen i ledningsnätets reservoarer kan räcka ca 1 dygn vid normal 

förbrukning. 
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Nuläge 

För att sammanställa alla utredningarna som har genomförts och kunna 

jämföra de alternativen som hade identifierats som möjliga för framtida 

dricksvattenförsörjning genomfördes en så kallad multikriterieanalys för de 

alternativen som hade identifierats. 

 

Syftet med multikriterieanalysen var att jämföra möjliga alternativ och ge 

underlag för ett inriktningsbeslut för fortsatt utredning.  

 

Metodiken bygger på att strukturerat analysera och jämföra alternativ baserat 

på olika kriterier. Den illustrerar för- och nackdelar med olika 

handlingsalternativ och möjliggör rangordning av alternativ utifrån kriterier, 

skallkrav och prioriteringsgrunder. Det ska vara ett transparent 

beslutsunderlag som beskriver effekter i relation till kostnad (t.ex. kr/poäng). 

 

 
Bild 1. Alternativ som har utretts. 
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Yv A Tolken (Ytvattenverk) 

Yv B Säven (Ytvattenverk) 

Yv C Frisjön (Ytvattenverk) 

  

Gv A Bollebygd (Grundvattenverk) 

Gv B Varnum (Grundvattenverk) 

  

Inf A 

Bollebygd 

 (Grundvattenverk med infiltration 

Gesebols sjö) 

Inf B 

Varnum 

(Grundvattenverk med infiltration 

Tolken) 

Inf C 

Dalsjöfors  

(Grundvattenverk med infiltration 

Tolken) 
Tabell 1. Förklaring av alternativen. 

 
Resultatet från multikriterieanalysen redovisade i rapporten Handlingsplan för 

en långsiktig hållbar vattenförsörjning (Sweco 2019) 

 

Vid presentation av resultatet för Borås Energi och Miljös styrelse på 

styrelsens strategidagar, september 2019, valdes ytvattenalternativen Frisjön 

och Tolken ut för fördjupade studier. Vid presentation av multikriterieanalysen 

för kommunfullmäktige i Borås stad, januari 2020, kom synpunkten in att 

även ytvattenalternativet Säven skulle ingå i den fördjupade studien. 

 

Mer detaljerade utredningar har alltså genomförts för ytvattenalternativen 

Frisjön, Tolken och Säven. 

 

Syftet med de mer detaljerade utredningarna har varit att; 

• Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven. 

• Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet. 

• Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive 

sjö. 

• Beräkna investerings, drift- och underhållskostnader. 

• Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 

• Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning. 

• Ta fram förslag på fortsatta utredningar. 

 

 

Utredningen redovisas i rapporten Förstudie dricksvattenförsörjning BEM 

(Sweco 2020). Rapporten bifogas som bilaga till beslutsunderlaget. 
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Bild 2. Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderat 

handlingsalternativ markerat med grön kant. 

 

Resultatet från förstudien visar att det är ett ytvattenverk med råvatten från 

sjön Tolken som bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken 

framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 

inriktningsalternativ för fortsatt utredning. 

 

Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och 

överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre 

investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är 

kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås. 

 

Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för 

att rena vattnet är lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att 

pumpa vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön har högst kostnader för att 

pumpa råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta 

alternativ är mest kostsamt. 

 

Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som 

råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst 

bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna fungera som 

vattentäkt också. 

 

Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna 

organiska föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt 

alkalisering.  



 

 
 

 
 

5(5) 

Fortsatt utredning 

Alternativet med Tolken bedöms alltså som bäst för den framtida 

dricksvattenförsörjningen i Borås. Inriktningen på det fortsatt 

utredningsarbete med detaljprojektering och framtagande av 

investeringsbeslut föreslås vara ett ytvattenverk med råvatten från sjön 

Tolken för dricksvattenproduktion. 

 

Projektet bedrivs enligt Borås Energi och Miljös projekthandbok och förstudien 

är nu alltså genomförd. 

 

 
Bild 3. Borås Energi och Miljös projektmodell. 

 

 

BP1 – Inriktningsbeslut, val av ett alternativ för fortsatt utredning, 2020 Q2 

 

BP3 – Beslut om att genomföra projektet, investeringsbeslut, 2022 Q1 

 

BP4 – Beslut om att anläggningen är godkänd för avlämning, 2024 Q4 

 

Det viktigaste beslutspunkterna enligt modellen redovisas ovan. Nu är 

projektet vid den första beslutspunkten BP1 – Inriktningsbeslut, val av ett 

alternativ för fortsatt utredning. 

 

Projektet kommer nu att detaljprojektera ett nytt ytvattenverk med råvatten 

från sjön Tolken och ta fram underlag för ett investeringsbeslut. Underlaget 

ska vara klar Q1 2022. Större aktiviteter inom projektet kommer att vara: 

Tillstånd och projektledning. Detaljerade utredningar av råvattenkvalitet, 

kapacitet, process, lokalisering, ledningsdragning. Kostnaden för dessa 

aktiviteter är beräknade till 8,7 MSEK. 

Beslut 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta 

 

att föreslå att Kommunfullmäktige väljer sjön Tolken som alternativ 

för fortsatta utredningar 

 

att under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att välja 

sjön Tolken inriktning för fortsatta utredningar ge VD i uppdrag 

att genomföra detaljstudier för alternativet Tolken till en 

maximalkostnad av 8,7 MSEK 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

Anders Lindholm 

Verkställande Direktör 
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ERIK SÖNERGÅRD, HELENA ALMQVIST, JONATAN 

LARSSON, MATHIAS ANDERSSON, NILS-PETTER SKÖLD 
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Sweco 

Skånegatan 3 

Box 5397 

SE 402 28 Göteborg, Sverige 

Telefon +46 (0)31 62 75 00 

Fax  

www.sweco.se 

 

Sweco Environment AB 

RegNo: 556346-0327 

Styrelsens säte: Stockholm 

 

 

 

 

 

Nils-Petter Sköld 

 

 

  

Mobil +46 (0)732 33 29 29 

nils-petter.skold@sweco.se 
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Sammanfattning 

Vattenbehovet i Borås kommun förväntas öka i framtiden till följd av att kommunen växer, 

samt till följd av expansion av verksamhetsområdet för VA. Det har beräknats att 

vattenbehovet kommer överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk 

omkring år 2027. Sjöbo vattenverk har dessutom ett behov av renovering. Därför finns 

också ett behov av en alternativ försörjningskälla, som kan förse Borås kommun med 

dricksvatten under tiden Sjöbo vattenverk är stängt på grund av renovering. 

För att säkra den framtida vattenförsörjning önskas därför en ny alternativ, vattentäkt som 

dels kan ersätta Sjöbo vattenverk under ombyggnationen men också avlasta Sjöbo 

vattenverk och fungera som reservvattenförsörjning i händelse av oförutsedda avbrott. 

Tidigare utredningar har genomförts av konsultföretaget COWI och Sweco. 

Syftet med denna förstudie har varit att; 

- Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven. 

- Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet. 

- Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö. 

- Beräkna investerings, drift- och underhållskostnader. 

- Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 

- Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning. 

- Ta fram förslag på fortsatta utredningar. 

Förstudien har genomförts av medarbetare på Sweco i samarbete med personal inom 

Borås Energi och miljö. Vattenprovtagning har genomförts i de tre sjöarna Tolken, Frisjön 

och Säven. Vattenkvaliteten har beskrivits i sjöarna kopplat till en förväntad 

reningsprocess för att kunna bedöma vilket råvatten som är mest fördelaktigt som ett 

framtida dricksvatten för Borås stad. Kostnader har tagits fram för att beskriva framtida 

drift- och underhållskostnader kopplade till sjöarnas olika vattenkvaliteter. 

Tidigare föreslagna ledningsstråk från respektive sjö till vattenverk och befintligt 

distributionsnät i Borås tätort har studerats. Investeringskostnader för ledningsdragning 

och kostnader för pumpning av råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet har 

uppskattats utifrån höjdförhållanden och ledningsdimensioner.  

Utifrån resultaten har den tidigare genomförda bedömningen (Sweco 2019) uppdaterats, 

se Figur A nedan. I denna förstudie har några kriterier studerats mer detaljerat detta 

gäller genomförandetid (anläggningstid), leveranssäkerhet (reservvattenkapacitet), 

vattenkvalitet (råvattenkvalitet, estetisk kvalitet), socialt och miljö (motstående intressen, 

energiförbrukning och miljökonsekvenser) samt ekonomi. 
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Figur A. Kriterier som har bedömts i denna förstudie. 

 
De kriterier som studerats mer detaljerat i denna förstudie är markerade med svart kant. 
Kriterier som är oförändrade av förstudiens resultat är skuggade medan kriterier som har 
justerats efter uppdaterad kunskap är skarpa i färgen. 

En samlad bedömning har gjorts av kriterierna och det kan konstateras att det är små 

skillnader i poängsättningen mellan sjöarna Tolken (7,9 poäng) och Frisjön (7,4 poäng) 

som ligger något högre än för sjön Säven (6,9 poäng). Tolken har i den samlade 

bedömningen bedömts vara mest fördelaktig utifrån bedömda kriterier. 

I bedömningen har samma viktning mellan huvudkriterierna har använts i förstudien som i 

den tidigare bedömningen, (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, 

Sweco Environment AB, 20190517), se Figur B.  

 

Figur B. Viktning av huvudkriterier i genomförda utredningar. 
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De utredda alternativens totala kostnader över tid redovisas i Figur C, för en driftperiod på 

30 år och en kalkylränta på 2% (vid rak amortering och exkluderad framtida diskontering).  

 
Figur C. Totalkostnad över 30 år (undantaget ledningar som beräknats över 70 år), med avseende på 
investeringskostnader för vattenverk och ledningar, räntekostnad, samt drift- och underhållskostnader. 

Den totala kostnaden över tid är beräknad utifrån ett antagande om att hälften av Borås 

Stads distribuerade vatten produceras vid Sjöbo Vattenverk och hälften produceras vid 

det planerade nya vattenverket. Utifrån nuvarande underlag så är alternativen relativt lika 

kostnadsmässigt även om Säven framstår som marginellt mer fördelaktigt än Tolken och 

Frisjön.  

Samtliga utredda alternativ kommer medföra signifikant förbättring i 

dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till exempel torka 

eller olyckor. 

 

Det mest kostnadseffektiva alternativet har identifierats, se Figur D, genom att dividera 

handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng. 

Givet gällande viktning, att störst vikt läggs på vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår 

Tolken som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 

inriktningsalternativ för fortsatt utredning. 
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Figur D. Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderat handlingsalternativ markerat med grön 
kant. 

 

Förstudien har resulterat i följande slutsatser: 

✓ Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som 

råvattentäkter för Borås stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller 

långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.  

✓ Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen 

vatten i Tolken är ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön 

Säven innehåller en något större volym vatten än Tolken. Både sjön Tolken och 

Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.  

✓ Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som 

dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen 

leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i 

sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall 

sjön i framtiden utnyttjas som råvattentäkt. 

✓ Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna 

fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven 

bedöms ha näst bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna 

fungera som vattentäkt också. 

✓ Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna 

organiska föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt 

alkalisering.  

✓ Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, 

men behöver fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  
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✓ Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och 

överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre 

investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är 

kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås. 

✓ Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att 

rena vattnet är lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa 

vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön har högst kostnader för att pumpa råvatten 

till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta alternativ är mest 

kostsamt.  

✓ Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare 

genomförda utredningen och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4) 

och Säven (6,9) 

✓ Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken 

framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 

inriktningsalternativ för fortsatt utredning.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vattenbehovet i Borås kommun förväntas öka i framtiden till följd av att kommunen växer, 

samt till följd av expansion av verksamhetsområdet för VA. Det har beräknats att 

vattenbehovet kommer överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk 

omkring ca år 2026. Sjöbo vattenverk har ett behov av renovering. Därför finns också ett 

behov av en alternativ försörjningskälla, som kan förse Borås kommun med dricksvatten 

under tiden Sjöbo vattenverk är stängt på grund av renovering. 

För att säkra den framtida vattenförsörjning önskas därför en ny alternativ, vattentäkt som 

dels kan ersätta Sjöbo vattenverk under ombyggnationen men också avlasta Sjöbo 

vattenverk och fungera som reservvattenförsörjning i händelse av oförutsedda avbrott. 

Det finns därmed ett behov av att öka produktionskapacitet inom Borås stad.  

Konsultföretaget COWI har genomfört två utredningar, dels ”Utredning vattenverk, COWI 

november 2018, dels ”Utredning vattenverk, PM Utvärdering av driftkostnader, Januari 

2019. 

I en tidigare genomförd utredning, ”Handlingsplan för en långsiktigt hållbar 

vattenförsörjning, Sweco Environment AB” (20190517), studerades flera möjliga 

vattenförsörjningsalternativ. För att klara det önskade framtida vattenbehovet på 85% av 

år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor bedömdes 3 potentiella 

ytvattentäkter i områden kring Borås, Frisjön, Tolken och Säven vara möjliga alternativ 

som framtida råvattentäkter. 

I den tidigare utredningen studerades sjöarnas uttagskapacitet och vattenkvalitet 

översiktligt. För att få en säkrare bedömning av sjöarnas uttagskapacitet och 

vattenkvalitet har denna förstudie genomförts. Inom förstudien har också de framtida drift- 

och underhållskostnaderna beräknats utifrån sjöarnas vattenkvalitet och lokalisering.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna förstudie är att; 

- Utreda uttagskapaciteten i sjöarna Frisjön, Tolken och Säven. 

- Fördjupa kunskapen om sjöarnas vattenkvalitet. 

- Se över ledningsdragning och lokalisering av vattenverk för respektive sjö. 

- Beräkna drift- och underhållskostnader. 

- Belysa tillståndsprocessen för vattenverksamhet 

- Rekommendera alternativ för framtida vattenförsörjning.   
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2 Beskrivning av sjöar 

Kapitlet ger en övergripande och allmän beskrivning av sjöarna som studeras i denna 

utredning. Informationen om sjöarna är hämtad från Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI)1, 2 och Vatteninformationssystem Sverige (VISS). I Figur 2-1 

nedan redovisas läget för de tre sjöarna Tolken, Frisjön och Säven.  

 

Figur 2-1 Sjöarna Tolken, Frisjön och Sävens lokalisering i förhållande till Borås stad. 

 

 
1 Svenskt vattenarkiv  
2 Sjölyftet  

https://www.smhi.se/data/hydrologi/svenskt-vattenarkiv
https://www.smhi.se/data/hydrologi/sjoar-och-vattendrag/sjolyftet-1.11018
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2.1 Tolken 

Tolken är belägen ca 225 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinningsområde. Sjön ligger i 

kommunerna Borås och Ulricehamn och har en areal på ca 11,8 km2. Tolkens volym är 

beräknad till ca 95 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 8,4 meter och ett maxdjup 

uppmätt till ca 27 meter. 

VISS bedömer Tolkens vattenkvalitet till måttlig ekologisk status, på grund av att 

kvalitetsfaktorerna fisk och syrgas är negativt påverkade. Fiskars vandringsmöjligheter i 

vattensystemet hindras av dammar och andra hinder, medan tillförsel av organiskt 

material till sjön från brukad skogsmark tros vara anledningen till de låga halterna av syre 

i sjöns bottenvatten. Vattenförekomstens bristande möjligheter till spridning och fria 

passager för djur, växter, sediment och organiskt material kan komma att åtgärdas 

genom att återställa sjöns flöden till ett mer naturligt tillstånd. Samtliga av Sveriges 

befintliga vattendomar kommer att omprövas i den nationella planen för omprövning av 

vattenkraft  (HaV, Energimyndigheten, & SVK, 2019).  

VISS bedömer att Tolken inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av 

miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har identifierat atmosfärisk 

deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar samt okänd 

påverkan av kadmium och kadmiumföreningar. Nytagna prover och historiska data visar 

att halterna av nämnda ämnen är under livsmedelsverkets riktvärden. 

 

2.2 Frisjön 

Frisjön är belägen ca 122 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinnginsområde. Sjön ligger i 

kommunerna Borås och Mark och har en areal på ca 7,1 km2. Frisjöns volym är beräknad 

till ca 47 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 6,9 meter och ett maxdjup uppmätt till     

ca 30,5 meter. 

VISS bedömer Frisjön till måttlig ekologisk status på grund av att kvalitetsfaktorn fisk är 

negativt påverkad. Fiskar kan inte vandra naturligt i vattensystemet på grund av att sjön 

och vattendrag nedströms nyttjas för vattenkraft. Regleringen av sjöns vattennivå bedöms 

också medföra en negativ påverkan på dess fiskbestånd. Likt Tolken, har Frisjöns 

bristande möjligheter till spridning och fria passager för djur, växter, sediment och 

organiskt material. På sikt kommer dock sjöns vattendomar att omprövas i den nationella 

planen vilket kan leda till att sjöns flöden och reglering återställs till mer naturligt tillstånd. 

VISS bedömer att Frisjön inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av 

miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. VISS har identifierat atmosfärisk 

deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Nytagna prover 

och historiska data visar att halterna av nämnda ämnen är under livsmedelsverkets 

riktvärden. Frisjön kalkas även för att reducera negativa påverkan från försurning.  
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2.3 Säven 

Säven är belägen ca 155 m.ö.h. och tillhör Viskans avrinnginsområde. Sjön ligger i 

kommunerna Borås och Vårgårda och har en areal på ca 11,8 km2. Sävens volym är 

beräknad till ca 123 miljoner m3, med ett medeldjup på ca 10,1 meter och ett maxdjup 

uppmätt till ca 34 meter. 

Likt Tolken och Frisjön så bedömer VISS Säven till måttlig ekologisk status på grund av 

att kvalitetsfaktorn fisk är negativt påverkad från bristande förmåga att vandra fritt.. 

VISS bedömer att Säven inte uppnår god kemisk status på grund av att halter av 

miljögifter har påvisats över angivna riktvärden. Likt Frisjön och Tolken har VISS 

identifierat atmosfärisk deposition av bromerad difenyleter, kvicksilver och 

kvicksilverföreningar. Nytagna prover och historiska data visar att halterna av nämnda 

ämnen är under livsmedelsverkets riktvärden. Säven har tidigare kalkats för att reducera 

negativa påverkan från försurning men inget tyder på att den återförsurats efter att 

kalkningen upphört.  
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3 Bedömd råvattenkapacitet 

3.1 Metodik 

Utredningen genomförs genom en enkel regleringssimulering. Utifrån samlad information 

om gällande vattendomar och nuvarande regleringsprinciper så har tappningskurvor 

tagits fram för respektive sjö. Tappningskurvan beskriver hur mycket som skal tappas 

från sjön till nedströms vattendrag, beroende på aktuell nivå i sjön. Själva simuleringen 

genomförs genom att det för en längre dataserie dygnsvis beräknas en vattenbalans för 

respektive sjö. Vattenbalansen ställs upp mellan inkommande flöde (tillrinning från 

avrinningsområdet) och utgående flöde (tappning till vattendrag samt uttag av råvatten). 

Differensen ger en nivåförändring i sjön.Simulering genomförs med framtagen 

regleringsprincip både med och utan råvattenuttaget. På så vis kan påverkan från 

råvattenuttaget bättre isoleras och analyseras. 

Dataserien för tillrinning baseras på historiska tillrinningsdata från SMHI, vilket beskrivs i 

senare kapitel. Metodiken baseras på teorin om att ”det som skett kan ske igen”. Genom 

att studera en lång historisk serie går det att utvärdera hur sjön skulle reagera och 

påverkas med en annan reglering samt av uttag av råvatten. 

I denna utredning presenteras simuleringsresultaten som statistik över nivåvariationen i 

respektive sjö samt månadsmedelvärden på avtappningen. Båda dessa beräknas med 

och utan råvattenuttag, för att det lättare ska gå att utläsa effekten av råvattenuttaget. 

Ett exempel på nivåstatistiken visas i Figur 3-1. För varje dag på året har beräknats 

fördelningsintervall som 0,5,10,50,90,95 och 100-percentil. 50-percentilen är det samma 

som medianen och 0 respektive 100-percentilen är det samma som minimi- respektive 

maximivärdet. Fördelningsintervallen visas från mörkare till ljusare blå färg och medianen 

är markerad med en svart linje.

 

Figur 3-1. Exempel på nivåvariationsstatistik 
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3.2 Förutsättningar 

3.2.1 Tillrinningsserier från SMHI  

SMHI har levererat dataserier med tillrinning till de tre sjöarna för åren 1963 – 2019. 

Dessa dataserier baseras på SMHIs S-HYPE modell som är en nationellt täckande 

hydrologisk modell. Denna är inte kalibrerad vid de aktuella sjöarna utan kalibreras över 

större arealer med hjälp av mätpunkter i större vattendrag längre nedströms. Denna 

hydrologiska modell har visats sig prestera relativt väl på medelflöde och anses lämplig 

att använda i denna utredning. Vid noggrannare utredning inför en tillståndsprocess, kan 

det eventuellt vara aktuellt att använda data från en förfinad hydrologisk modell. 

De första 1 – 2 åren i dataserien ska användas med försiktighet då denna period är en 

inkörningsperiod för modellen. Denna utredning är därför baserad på 1964 – 2019, det vill 

säga en period på 56 år. 

3.2.2 Data för sjöar 

Data för de tre sjöar som ingår i studien framgår av Tabell 3-1 nedan. 

Tabell 3-1. Data för de utredda sjöarna 

 Tolken Frisjön Säven 

Sjöarea 11,8 km²  (11,75) 7,1 km² 11,8 km²  (11,79) 

Area 

avrinningsområde 

66 km² 151 km² 195 km² 

Sjöprocent 18 % 4,9 % 6,2 % 

Medeltillrinning 

enligt data från 

SMHI 

1,1 m³/s 2,7 m³/s 2,9 m³/s 

 

3.2.3 Råvattenbehov 

Dagens maximala produktionskapacitet är ca 30 000 m³/dygn, vilket motsvarar ca 347 l/s. 

Det maximala dygnsbehovet förväntas nå denna mängd omkring år 2026.  

År 2050 har beräknats att medeldygnsbehovet kommer uppgå till ca 32 000 m³/dygn och 

det maximala dygnsbehovet till ca 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 370 l/s respektive 

486 l/s). 

Den nya dricksvattentäkten skall vid ett eventuellt nödscenario ensam kunna försörja hela 

Borås kommun. När det nya vattenverket tas i bruk planeras för en renovering och 

uppgradering av det befintliga vattenverket. Under en period planeras därför för det nya 

verket ensamt försörja hela Borås kommun. Vattenverken kommer i normalfallet att dela 

på produktionen och därmed lätta belastningen på vattentäkterna, men på grund av 
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initiala behov samt nödscenario behöver ansökan om tillstånd till råvattenuttag täcka in 

det maximala behovet år 2050. 

Föreslagen formulering till ansökan om tillstånd till råvattenuttag är;  

- Årsmedeluttag om 11,7 Mm³/år (motsvarande ca 370 l/s) 

- Maxdygnsuttag om 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 486 l/s) 

I regleringssimuleringen tillämpas ett medeluttag om 370 l/s över hela året. 

3.2.4 Allmänt om reglering och minimitappning  

Ett regleringsmagasin är en naturlig eller konstgjord sjö där vattenföringen till 

nedströmsvattendrag regleras, normalt genom någon form av dammkonstruktion. 

I ett regleringsmagasin strävar man efter att reglera vattennivån mellan dämningsgränsen 

(högsta nivån) och sänkningsgränsen (lägsta nivån). Dessa gränser bestäms när tillstånd 

ges för vattenverksamheten kopplat till regleringsmagasinet. 

Om vattennivån når någon av dessa gränser finns ofta bestämmelser för hur tappning 

ska hanteras. Det kan exempelvis vara att när dämningsgränsen nås skal 

dämningsluckor öppnas helt för att minimera risk för ytterligare höjning av vattennivån. 

Motsvarande kan åtgärd när sänkningsgränsen nås vara att enbart den effektiva 

tillrinningen ska tappas, för att minimera risk för ytterligare sänkning av vattennivån. 

Dämningsgräns och sänkningsgräns förkortas ofta DG respektive SG. 

Regleringshöjd kallas ofta höjden mellan sänkningsgräns och dämningsgräns. 

Regleringsvolymen blir den volymen som finns mellan sänkningsgräns och 

dämningsgräns. 

När en sjö är reglerad och en vattendom styr hur sjön skall regleras, så finns normalt krav 

på en minimitappning. Minimitappning betyder det minsta flöde från en sjö till nedströms 

vattendrag som är tillåten. Detta för att inte ett önskemål om hög vattenhushållning skall 

innebära torrläggning av nedströms vattendrag. 

Naturvårdsverket rekommenderar3 att minimiflöde anpassas till kring ca 10–40 % av 

medelvattenföringen. Den övre delen av det spannet rekommenderas för vatten med 

laxfisk. Vidare beskriver Naturvårdsverket att flöde motsvarande 95% varaktighet (Q95) 

ofta används som dimensionerande minimiflöde.  

3.3 Regleringsprinciper 

I följande kapitel beskrivs de regleringsprinciper som tillämpats i utredningen, och som 

tolkats utifrån tillgängligt material från vattendomar, information om kraftproduktion, mm.  

 
3 “Miljökvalitetsnormer för flöden/nivåer i rinnande vatten”, Naturvårdsverket rapport 5292, 2003-06 
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3.3.1 Tolken 

Tolken har en gällande vattendom upprättad 1928 (Ärende 22-1928). Denna beskriver 

nivåer i ett lokalt höjdsystem där ”övre magasinsgräns” (tolkat som dämningsgräns) 

anges till +47,01 m (enligt lokalt höjdsystem) och ”nedre magasinsgräns” (tolkat som 

sänkningsgräns SG) anges till +44,61 m. Domen ger därmed rätt till en regleringshöjd om 

ca 2,4 m. Det beskrivs att stränderna kring sjön är branta och föga odlingsbara. 

Vidare beskrivs följande nivåer som gällande vid tiden för upprättande av domen: 

- Exceptionell högyta +47,1 m 

- Vanlig högyta +47,0 m 

- Normal sommarvattenyta +46,6 m 

- Lågvatten +46,0 m 

Det är tolkat att dessa nivåer är angivna för att ge en indikation på då gällande 

regleringsprinciper. Sannolikt har under period kommit ett stort högflödestillfälle där nivån 

passerat över dämningsgränsen, därav uttrycket ”exceptionell högyta”. 

Domen beskriver inte krav på minimitappning. Istället står beskrivet att dämmet kan 

stängas helt. 

Domen beskriver att Hökerumsfallen är belägna att mellan sjöarna Tolken och Mogden 

och att det där fanns är ett antal kvarn- och såganläggningar som nyttjade vattenkraften 

från dess fallhöjd. Vidare beskrivs att planer förelåg att fullständigare utnyttja 

vattenkraften i fallsträckan och uppförande av ny regleringsdamm och kraftstation är 

beskrivet. 

Enligt muntliga uppgifter från Vattenfall regleras Tolken aktivt. På Viskans övre sträckning 

mellan Tolken och Borås så har vattenfall verksamhet i Gingri. Dessutom finns det minst 

två privata kraftproducenter mellan Tolken och Borås, troligen vid Ågården och Nitta. 

Nedströms Borås och reningsverket i Sobacken finns det flera kraftproducenter 

exempelvis vid Rydboholm och Viskafors samt ytterligare ca fem stycken kraftstationer 

längre ned. 

Befintliga vattendomar i Tolken och Viskan skall troligen omprövas senast 2029. 

Regleringshöjden är 2,4 meter men Vattenfall reglerar normalt inom ett intervall på ca 

1,2 meter. Principen är att hålla uppe nivåerna under vår och sommar fast hela tiden 

tappa lite vatten av hänsyn till naturmiljön i Viskan. 

Senaste somrarna har det varit lite svårare att hålla nivån uppe i Tolken, exempelvis år 

2019 så gick genomfördes en minimitappning som var ca 0,3 m³/s. I samband med detta 

sänktes nivån i sjön ner från nivån ca 1,5 meter till nivån ca 1,2 meter över 

sänkningsgränsen. Vid en nivå på ca 1,2 meter över sänkningsgränsen börjar boende 

tycka att nivån är för låg eftersom vattnet blir grunt i vikarna och det blir lite svårare att ta 

sig ut med båt osv. 
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En tappningskurva (Figur 3-2) har tagits fram för Tolken enligt följande principer: 

• I domen beskrivs att vid den tidpunkten var normal sommarvattenyta ca +46,6 m 

(2,0 m ovan SG). Medeltillrinningen i juni – juli är lite drygt 0,3 m³/s enligt SMHIs 

hydrologiska modellering. Enligt de muntliga uppgifterna från Vattenfall har 

tappning om 0,3 m³/s skett på nivån 1,2 – 1,5 m ovan SG. I denna utredning 

ansätts denna tappningsmängd vid 1,8 m ovan SG. Att nivån väljs något högre 

än vad som förefaller vara gällande idag är med hänsyn till vattenhushållning för 

råvattenuttag.   

• Absolut minsta minimitappning väljs som 10% av medeltillrinningen, motsvarande 

110 l/s. Detta flöde ansätts från nivån 1,4 m ovan SG 

• I domen beskrivs vanlig högyta om +47,0 m (DG, 2,4 m ovan SG). 

Medeltillrinningen i nov-dec uppgår till ca 1,9 m³/s enligt SMHIs hydrologiska 

modellering. Då ”vanlig högyta” är en vag definition, så ansätts flödet 2,0 m³/s till 

nivån 2,3 m ovan SG 

• Vid nivån +47,10 (10 cm ovan DG) ansätts flödet 7 m³/s. För högre nivåer 

extrapoleras avtappningskurvan 

• Mellan ovan nämnda punkter kompletteras kurva med fler punkter för att erhålla 

exponentiell flödesökning med nivåns ökning 

 

Figur 3-2. Framarbetad tappningskurva för sjön Tolken 
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3.3.2 Frisjön 

Frisjön har en gällande vattendom upprättad 1925 (Ärende 9-1925). Denna beskriver 

bland annat  

• Övre regleringsgräns är +51,80 m (enligt ett lokalt höjdsystem) 

• Nedre regleringsgräns +49,90 m 

• Avtappningen får nedgå till 0,33 m³/s under 5 timmar om dygnet då kraftstationen 

i övrigt varit i drift 

• Under dagar då kraftstationen står stilla längre än 5 timmar så skall efter 5 

timmar och till dess kraftstationen startar igen tappning ske med minst 1,5 m³/s 

• Vid den övre regleringsgränsen uppgår regleringsdammens maximala kapacitet 

till 19,6 m³/s. 

Borås Energi och Miljö driver idag kraftverket som är lokaliserat precis nedströms 

utloppet från Frisjön. Enligt information från Borås Energi och Miljö så är kraftverket i drift 

året runt, bortsett från en två veckor lång revisionsperiod under hösten. Under denna 

period sker tappning via lucka istället. Kraftverkets minsta kapacitet är 1,5 m³/s och dess 

maximala 8 m³/s. 

Det kan diskuteras om domen egentligen beskriver en konkret minimitappning. 

Beskrivningarna om minsta avtappning kan tolkas till ett minsta dygnsflöde om 1,3 m³/s. 

Men eftersom Borås Energi och Miljös befintliga vattenkraftverk idag är anpassat för en 

minimitappning om 1,5 m³/s, så är detta ansatt i framtagen avtappningskurva.  

Nivåerna på övre och nedre regleringsgräns innebär en regleringshöjd om 1,9 m. 

En tappningskurva (Figur 3-3) har tagits fram för Frisjön enligt följande principer: 

• Minimitappning om 1,5 m³/s upp till 80% av regleringshöjden (1,52 m ovan SG) 

• Succesiv ökning av tappningen till 8 m³/s vid 95% av regleringshöjden (1,81 m 

ovan SG) 

• Därifrån relativt snabb ökning av tappningen till 20 m³/s vid övre 

regleringsgränsen (det är mycket möjligt att regleringsdammen genomgått 

renoveringar som förändrat den maximala avtappningskapaciteten, men den bör 

inte ha minskats från det beskrivs i domen) 
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Figur 3-3. Framarbetad tappningskurva för sjön Frisjön 

 

Minimitappningen om 1,5 m³/s motsvarar ca 56 % av medeltillrinningen till sjön, vilket är 

en hög minimitappning. Vid en eventuell omprövning av befintlig vattendom bör 

minimitappningen minskas om sjön ska brukas för råvattenbehov. För att utvärdera vilken 

respons detta skulle innebära har en andra tappningskurva tagits fram för Frisjön (Figur 

3-4) enligt följande principer: 

• Minimitappning om 0,7 m³/s upp till 80% av regleringshöjden (1,52 m ovan SG). 

Detta motsvarar 25% av medeltillrinningen. Då naturen eventuellt anpassats sig 

till en hög minimitappning görs här en konservativ bedömning genom att inte 

minska minimitappningen ytterligare 

• Succesiv ökning av tappningen till 8 m³/s vid 95% av regleringshöjden (1,81 m 

ovan SG) 

• Därifrån relativt snabb ökning av tappningen till 20 m³/s vid övre 

regleringsgränsen (det är mycket möjligt att regleringsdammen genomgått 

renoveringar som förändrat den maximala avtappningskapaciteten, men den bör 

inte ha minskats från det beskrivs i domen) 
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Figur 3-4. Framarbetad alternativ tappningskurva för sjön Frisjön 

 

 

3.3.3 Säven 

Ingen information om befintliga vattendomar har hittats för Säven. Då det inte finns någon 

dom att förhålla sig till har en tappningskurva (Figur 3-5) tagits fram enligt följande: 

• En regleringshöjd om 1,2 meter antas. Detta baserat på erfarenhet från liknande 

projekt, men är ett antagande med viss osäkerhet i huruvida det är rimligt  

• Minimitappning ansätts till 20% av medeltillrinningen, motsvarande 0,6 m³/s. 

Eftersom sjön idag enligt uppgift är oreglerad så bedöms att det kan bli en 

svårare tillståndsprocess. Därför ansätts en något högre mintappning, inom 

Naturvårdsverkets rekommendation. 

• Minimitappning ansätts till dryga undre halvan av regleringsamplituden, upp till 

0,7 m ovan SG 

• Tappning vid dämningsgränsen ansätts till 14,5 m³/s, vilket motsvarar 5 gånger 

medeltillrinningen  

• Tappningen på den övre halvan av regleringsamplituden anpassas med en 

exponentiell kurva mellan ovan nämnda flöden 
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Figur 3-5. Framarbetad tappningskurva för sjön Säven 

 

 

3.4 Regleringssimulering 

3.4.1 Resultat Tolken 

Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 33% av medeltillrinningen till Tolken. Detta är en 

relativt hög andel men tack vare att Tolken har en hög sjöprocent och en stor volym, så 

går det med den utvärderade regleringsprincipen att ta ut önskad råvattenmängd. 

Statistiken som visas i Figur 3-7 visar att nivån i sjön som lägst går ner till ca 1,3 m ovan 

SG med råvattenuttag, vilket alltså är liknande nivåer som sjön varit nere på under torra 

år. Att detta är möjligt är tack vare god vattenhushållning, det vill säga tappning har i 

simuleringen sannolikt skett med lägre flöde än i verkligheten, med tanke på att nivåer om 

ca 1,2 m observerats under befintliga förhållanden. 

Jämförelse mellan Figur 3-6 och Figur 3-7 visar effekten av råvattenuttaget. P95-kurvan 

sjunker med råvattenuttaget ca 30 cm och de minsta i simuleringen observerade nivåerna 

sjunker ca 40 cm.  
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Figur 3-6. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Tolken, utan uttag av råvatten 

 

Figur 3-7. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Tolken, med uttag av råvatten 

Figur 3-8 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag. I och med att 

råvattenuttaget är relativt högt, blir det också en tydlig minskning av flödet till 

vattendraget. Skillnaden är över hela året, med viss tyngdpunkt under hösten då det tar 

något längre tid för sjön att återhämta nivån efter sommaren. 
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Figur 3-8. Statistik över simulerad tappning från Tolken 

Simuleringen visar att det är möjligt att bruka Tolken som dricksvattenkälla. Med den 

utvärderade regleringen finns volym kvar i sjön, även under de torraste perioderna. 

Råvattenuttaget är stort i förhållanden till tillrinningen, men tack vare en stor 

magasinsvolym och hög sjöprocent hanteras detta relativt väl.  

Med den utvärderade regleringen går nivån ner till ca 1,3 m över sänkningsgränsen som 

lägst. Det finns alltså god volym kvar med utav den regeringsvolym som är gällande i 

dagens vattendom. Det finns därför möjlighet att justera regleringsprinciperna till att 

exempelvis ha högre tappning under vissa perioder på året eller ett högre 

minimitappningskrav, om det i vidare arbete konstateras att detta är fördelaktig för 

naturmiljön nedströms. 

Att det finns god volym kvar är också bra i hänseende till klimatförändringar. Ett ändrat 

klimat kan leda till längre och torrare sommarperioder vilket skulle ställa ytterligare krav 

på magasineringsförmåga hos dricksvattentäkter. Att i simuleringarna har marginal till 

sänkningsgränsen under sensommaren och hösten är bra. 

3.4.2 Resultat Frisjön 

Minimitappningen om 1,5 m³/s motsvarar ca 56 % av medeltillrinningen till sjön, vilket är 

en hög minimitappning. Studeras statistiken av medeltillrinningen mellan olika år kan 

observeras att de torraste åren har en medeltillrinning på drygt 60 % av medeltillrinningen 

över alla år. Detta innebär att minimitappning kommer råda under lång tid under dessa år 

och kraftig avsänkning av sjön riskerar då att ske då tillrinningen under en torr 

sommarperiod kan vara väldigt låg.  
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Simuleringen visar att det tillgängliga magasinet i sjön inte räcker till för att klara 

kravställd minimitappning (Figur 3-9 och Figur 3-10). Även utan råvattenuttaget 

observeras i genomförd simulering att nivån i sjön sänks av kraftigt relativt ofta, se Figur 

3-9. P25-kurvan når sänkningsgränsen i oktober, vilket kan tolkas till att ett av fyra år så 

är det problem med att hålla upp nivån i sjön, redan idag.  

Indikationer har inte kommit från Borås Energi och Miljö att detta problem föreligger, vilket 

kan betyda att det här finns en osäkerhet i den genomförda studien. Detta skulle 

exempelvis kunna vara: 

• Minimitappning sker i verkligheten upp till ännu högre nivå, vilket innebär 

snabbare flödesförändringar när nivån närmar sig DG 

• Kraftverket stängs faktiskt av oftare än indikerat, men mindre effektiv tappning 

som följd 

• Tillrinningen är något högre än vad SMHIs modellering visar 

Normalt förfarande när nivån i en sjö sjunker ner till sänkningsgränsen är att då frångå 

minimitappning och istället enbart tappa den effektiva tillrinningen. I simuleringen 

bibehålls dock minimitappning även under sänkningsgränsen. Detta för att tydligare 

utvärdera påverkan och volymsbehovet av råvattenuttaget. Men detta är viktigt att 

poängtera vid jämförelse av simuleringen för Frisjön och jämförelse av verklig reglering 

och respons.  

 

Figur 3-9. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Frisjön, utan uttag av råvatten 
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Figur 3-10. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Frisjön, med uttag av råvatten 

Figur 3-11 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag. 

Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 14% av medeltillrinningen till Frisjön. Flödet till 

nedströms vattendrag minskar motsvarande i medelflöde, fördelat över året. Det kan 

utläsas en tyngdpunkt i minskat flöde under höst och vinter, medan flödet under 

sommaren är relativt likt med och utan råvattenuttaget. 

 

Figur 3-11. Statistik över simulerad tappning från Frisjön 
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En alternativ regleringsprincip med en annan tappningskurva har också utvärderats, där 

en minimitappning om 0,7 m³/s (istället för 1,5 m³/s) tillämpas. Resultatet av den framgår 

av Figur 3-12 - Figur 3-14 nedan. Resultatet blir istället att nivån i sjön som lägst i 

simuleringen sjunker till 0,7 meter ovan sänkningsgränsen utan råvattenuttaget och till 

knappa 0,1 meter med råvattenuttaget. P95-kurvan sjunker till knappa 0,9 meter 

respektive 0,3 meter. 

 

Figur 3-12. Nivåstatistik för alternativ utvärderad reglering för Frisjön, utan uttag av råvatten 

 

Figur 3-13. Nivåstatistik för alternativ utvärderad reglering för Frisjön, med uttag av råvatten 
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Figur 3-14 visar statistik över månadsmedelflöde till nedströms vattendrag med den 

alternativa regleringen. Jämfört med den första regleringsprincipen, så påverkan av 

råvattenuttaget jämnare fördelat över årets månader. 

 

 

Figur 3-14. Statistik över simulerad tappning från Frisjön med den alternativa regleringen 

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att bruka Frisjön som dricksvattenkälla under 

rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag 

finns problem med att upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att bruka sjön för 

råvattenuttag, bör minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 m³/s. Rådande 

vattendom skulle därför behöva omprövas för att möjliggöra råvattenuttaget.  

Med hänsyn till klimatförändringar bör det i simuleringar finnas en marginal till 

sänkningsgränsen under sensommaren och hösten, då ett ändrat klimat kan leda till 

längre och torrare sommarperioder. Eventuellt bör därför ytterligare lägre minimitappning 

än 0,7 m³/s tillämpas. 

3.4.3 Resultat Säven 

Råvattenuttaget om 370 l/s motsvarar ca 13% av medeltillrinningen till Säven. Resultatet 

av regleringssimuleringen för Säven visas i Figur 3-15 – Figur 3-17 nedan. Statistiken för 

nivån i sjön visar att nivån som lägst i simuleringen går ner till ca 0,4 m ovan 

sänkningsgränsen utan råvattenuttag och till några centimeter ovan sänkningsgränsen 

som lägst. P95 kurvan går som lägst till ca 0,5 m respektive 0,2 m ovan 

sänkningsgränsen utan respektive med råvattenuttag. 
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Figur 3-15. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Säven, utan uttag av råvatten 

 

Figur 3-16. Nivåstatistik för utvärderad reglering för Säven, med uttag av råvatten 

Figur 3-17 visar statistik över månadsmedelflöde från Säven till nedströms vattendrag. 

Medellödet till nedströms vattendrag minskar motsvarande i medelflöde, fördelat över 

året. Fördelningen av flödesminskningen är relativt jämn över året. 
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Figur 3-17. Statistik över simulerad tappning från Säven 

Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att bruka Säven som dricksvattenkälla, men 

en regleringsprincip med mer vattenhushållning (det vill säga lägre minimitappning) skulle 

sannolikt behöva tillämpas. Det kan också värderas om en högre regleringshöjd skulle 

vara lämpligt för att ha mer marginal till sänkningsgränsen och kunna utjämna flöden 

ytterligare. 

Ett ändrat klimat kan leda till längre och torrare sommarperioder vilket skulle ställa 

ytterligare krav på magasineringsförmåga hos dricksvattentäkter. I genomförda 

simuleringar erhålls liten marginal till sänkningsgränsen under sensommaren och hösten 

vilket gör sjön mindre tålig för sådana förändringar. Med hänsyn till klimatförändringar 

skulle därför en regleringsprincip med mer vattenhushållning behövas. 

3.5 Diskussion 

Genomförd utredning baseras på en relativt enkel regleringssimulering, med enbart en 

tappningskurva som beskriver hur regleringen ska vara. Vid fördjupad regleringsanalys 

som bör genomföras inför tillståndsprocess, rekommenderas att en mer genomarbetad 

regleringsstrategi tas fram med exempelvis börnivåkurvor, tappningsstrategier med 

anpassat flöde över året efter ekologi, med mera. Den genomförda utredningens 

regleringssimulering anses dock vara tillräckligt för att bedöma genomförbarheten av 

råvattenuttag från respektive sjö. 

Regleringssimuleringarna visar att det är möjligt att ta ut önskad råvattenmängd från alla 

sjöarna. Med ”möjligt” menas här att det fysiskt går att bortleda råvatten och hålla sjön 

inom definierade nivåer, förutsatt att den utvärderade regleringen tillämpas.  

 



   

 
 

 

22(66) 
 
RAPPORT 

2020-04-04 

 

FÖRSTUDIE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING BEM 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

LW p:\bem\ledning\ledningsgrupp\1sekretess\styrelsehandlingar\2020\200422\beslut\inriktiningsbeslut 
va\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx 
 

 

Det finns dock olika utmaningar med att genomföra detta: 

För Tolken bedöms att största osäkerheten och utmaningen är effekten i minskat flöde till 

nedströms vattendrag. Detta kan påverka naturmiljön samt kraftproducenter negativt. 

Effekten av det minskade flödet minskar dock med avståndet från sjön då fler 

avrinningsområden ansluter till vattendraget. Konsekvensen för naturmiljön beror på 

vilken fauna som finns längs vattendraget.  

Avrinningsområdet till Viskan i höjd med Nitta där det enligt uppgift finns kraftproducenter 

är ca 2,5 gånger avrinningsområdet till Tolken. Medelflödet i Viskan kommer därmed här 

minska med cirka 13%, och därtill eventuellt få något mindre utjämnat flöde. 

För Frisjön bedöms att den största osäkerheten och utmaningen är möjligheten att 

etablera en lägre minimitappning än vad som är definierat idag. Om vattendomen skulle 

omprövas kan miljöpåverkan vara en bidragande motivering till att sänka 

minimitappningen, då en sådan hög minimitappning är onaturlig. Dock kan eventuellt 

naturmiljön anpassat sig till en hög minimitappning vilket skulle göra det svårare att sänka 

den.  

Kraftproduktionen är ett starkt motstående intresse till att sänka minimitappningen, då 

kraftverkets turbiner är anpassade efter denna. Konsekvensen för produktionen skulle 

därför bli större än vad enbart råvattenuttaget leder till för minskat medelflöde ut från sjön. 

Kraftverket skulle bli stillastående under längre perioder, om inte nya turbiner installeras. 

För Säven bedöms att den största osäkerheten är nuvarande förhållanden och 

möjligheten att börja reglera sjön. Om exempelvis naturliga nivåvariationer är relativt små 

kan det vara svårt att etablera ett dämme och börja reglera sjön med en högre 

nivåvariation, men hänsyn till påverkan på boende och naturmiljö runt sjön. 

Vid vidare arbete med de sjöar som efter genomförd utredning fortsatt är aktuella är det 

intressant att först utreda påverkan på naturmiljö, eftersom denna påverkan komma vara i 

centrum vid en tillståndsprövning. Därefter bör kraftproduktionsintressen kartläggas 

ytterligare, då detta är ett starkt motstående intresse. Följande kompletterande 

utredningar föreslås: 

• Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms 

vattendrag. Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och 

påbörja utredning av eventuella kompensationsåtgärder 

• Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och 

årsproduktion 

• Om Frisjön är fortsatt aktuell, studera historisk reglering och respons i sjön 

genom att studera driftdata 

 

I regleringssimuleringen har tillämpats ett fullt råvattenuttag om 370 l/s. Detta kan anses 

vara en konservativ bedömning då att ta ut allt råvatten från en sjö enbart aktuellt vid 

renovering av befintligt vattenverk samt vid ett eventuellt nödscenario. Övrig tid kommer 
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produktionen delas mellan vattentäkterna, och därmed kommer finnas mer volym i 

magasinen och påverkan på nedströms naturmiljö kan också minskas. När arbete med 

tillståndsprocess och miljökonsekvenser inleds bör därför regleringssimulering 

genomföras med både 50% och 100% av råvattenbehovet. 
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4 Bedömd råvattenkvalitet och processöversyn 

Analysen omfattar tre provtagningspunkter från respektive sjö. En översyn över 

placeringen av respektive undersökt provtagningspunkt i förhållande till Borås stad visas i 

Figur 4-1. 

   

Figur 4-1 Placering av respektive vattentäkt och provtagningspunkt i förhållande till Borås stad (blå fyrkant). 
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4.1 Råvattenintag från sjöar 

Råvattenkvaliteten i sjöar kan variera över året. Det har att göra med att sjöar kan lägga 

sig i lager och ”skiktas”, under sommar och vintermånaderna på grund av skillnaden i 

temperatur mellan olika lager i sjön. Ytvattenskiktet och bottenvattenskiktet kan under 

dessa tillfällen delas upp i två separata lager av ett mellanliggande språngskikt.  

Närvaron av ett språngskikt är positivt ur ett vattenkvalitetsperspektiv då algtillväxt under 

sommarmånaderna sker i sjöns ytskikt som därmed inte påverkar den underliggande 

vattenmassan. Det som kan vara negativt är om bottenskiktet inte har någon kontakt med 

atmosfären då riskerar syret i vattnet att ta slut om syret förbrukas av bottenlevande 

organismer. Detta kan orsaka reducerande förhållanden som kan leda till förhöjda halter 

av bland annat mangan och ammonium. 

Ett ytvatten som lämpar sig väl för dricksvattenförsörjning är ett råvatten som: 

• Har ett språngskikt under sommarmånaderna. 

• Har en temperaturprofil som möjliggör uttag av vatten med en temperatur under 

12oC året runt. 

• Har en råvattenkvalitet som kräver få beredningssteg, med lågt behov av 

tillsatskemikalier vilket även minimerar bildandet av avfalls- och slammängder.  

4.2 Dataunderlag som analyseras 

Data som har sammanställts och analyserats inkluderar; 

• Provtagningar under perioden 1999 - 2003 (20 st provtagningstillfällen i punkt 

T3).  

• Utökade provtagningar i Tolkens utlopp under perioden 1999 – 2003. 

• Provtagningar i Frisjön, Säven och Tolken gjorda av COWI under 2015 (8 st 

provtagningstillfällen i alla nio studerade punkter) 

• Utökade provtagningar på utloppen från Frisjön, Säven och Tolken gjorda av 

COWI vid två tillfällen under 2015 

• Provtagning i Frisjön, Säven och Tolken gjorda av SWECO vintern 2019/2020 (i 

punkterna F1, S2 och T3) 

Råvattenprovtagningar skedde på tre olika djup på respektive provtagningspunkt:  

• Ytan, minus 2 m 

• Språngskikt, minus 2 m (om språngskiktet fanns) 

• Botten, plus 2 m 
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4.3 Önskvärd råvattenkvalitet  

Vid beredningen av dricksvattnet önskas ett råvatten som förenklat uttryckt ska vara 

enkelt att bereda till ett godkänt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 

2017:2. Som att råvattnet har låg påverkan av mikrobiologiska parametrar (särskilt 

patogener), det kräver få beredningssteg och har lågt behov av tillsatsvaror för att bl.a. 

minimera uppkommen slammängd. Råvattnet ska också vara kemiskt stabilt och ska 

hålla en god temperatur. Något förenklat kan utvärderade parametrar beskrivas enligt de 

kategorier som presenteras i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1. Beskrivning av undersökta parametrar för att utvärdera lämplighet som råvattenuttagspunkt. 

Mikrobiologi Man vill ha ett råvatten som är fritt från organismer som indikerar 

fekal påverkan, såsom Presumtiva Clostridium Perfingens och 

Intestinala Enterokocker. 

Djup och 

temperatur 

Man vill ha ett djup som möjliggör att ett språngskikt bildas under 

sommarmånaden där vattenmagasinet under språngskiktet är 

tillräckligt stort. Råvattentemperaturen kan inte påverkas i någon 

betydande utsträckning i beredningsprocessen varför man 

eftersträvar ett uttag av vatten som har en temperatur under 12 

grader under årets samtliga månader.  

Batymetriska 

förhållanden 

Med batymetriska förhållanden avses bottenytans utformning under 

vatten. Man vill undvika att råvattenintaget befinner sig i ett 

vattenmagasin vars volym under språngskiktet är för liten för att 

tillse råvattenbehovet över en längre tid.  

Organiska 

föreningar, färg 

och aluminium 

Dricksvattnet behöver ha mycket låga halter organiska föreningar 

för att undvika risker att skapa mikrobiologisk tillväxt på 

ledningsnätet. Man vill därför hitta ett råvatten med låga halter 

organiskt material (NOM). Stora mängder NOM kräver bl.a. hög 

åtgång av fällningskemikalier som även ger upphov till en större 

mängd slam som måste tas omhand. I beredningsprocessen 

använder man ofta aluminiumbaserade fällningskemikalier. Därför 

önskar man låga aluminiumhalter i råvattnet för att inte överskrida 

gällande riktlinjer för utgående vatten efter processen.  

Alkalisering Alkalisering innebär att skapa ett kemiskt stabilt vatten som kan 

motstå pH-förändringar för att inte riskera att dricksvattnet påverkar 

(reagerar med) ledningsnätet (exempelvis genom korrosion på 

betong). Man studerar då främst hårdheten (kalciumhalten), 

alkaliniteten och pH. 

Övriga kemiska 

parametrar 

Förutom ovan nämnda parametrar finns det ytterligare ett antal 

parametrar som i de fall de överstiger gällande riktvärden kräver 

beredning, såsom exempelvis höga järn- och manganhalter. 
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4.4 Analys av råvatten 

En övergripande analys görs av medelvärden år 2015 för respektive punkt och sjö för att 

ge en generell bild av vattenförekomsterna och eventuella skillnader mellan 

provtagningspunkterna inom sjöarna, se Bilaga 1.  

Temperaturprofilsmätningar tagna under år 2015 studeras för att tillse att det möjliggörs 

ett råvattenuttag understigande 12oC, se Bilaga 2. 

Ett resonemang förs kring de batymetriska förhållandena vid respektive 

provtagningspunkt. Som underlag har använts de kartor som fanns presenterade i 

COWIs råvattenrapport4 vilka noterats vara är grova och redovisas i Bilaga 3 (kartor 

tagna från COWIs rapport). 

En översyn av noterade maxvärden år 2015 ges i Bilaga 4. För utvalda parametrar som 

kan ha sin grund i snabba förlopp med en förväntad stor variation görs en tidsserieanalys 

över de tre olika djupen, se Bilaga 5. Parametrar som analyseras är: 

• Presumtiva Clostridium Perfingens 

• Intestinala Enterokocker 

• Turbiditet (kan påvisa t.ex. algförekomst) 

• Mangan (risk för förhöjda halter i bottenskikt på grund av reducerande 

förhållanden) 

• Aluminium  

• Ammonium 

Resultat från den utökade provtagningen på utloppen från respektive sjö under 2015 

diskuteras i ett delkapitel längre fram i rapporten.  

Historiska data från Tolken redovisas. Tolken har tidigare provtagits under ett antal 

tillfällen under perioden 1999 - 2003. Provtagningarna vid T3 presenteras fördelade på de 

månader de var utförda för parametrarna COD-Mn, färg, mangan, ammonium och 

turbiditet i Bilaga 6. Även resultat från den utökade provtagningen vid Tolkens utlopp 

under provtagningsperioden diskuteras. 

Efter redovisningen presenteras resultaten från de kompletterande provtagningarna 

under 2019/2020 för samtliga tre sjöar inkluderande genomförda SUVA-analyser. Utvalda 

resultat från provtagningen i Frisjön, Säven och Tolken presenteras i Bilaga 7. 

  

 
4 COWI, 2016, ”Redovisning av råvattenprovtagning i Frisjön, Säven, Tolken och Åsunden under 
2015”, projektnummer: A064561 
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4.5 Medelvärdesanalys över data från år 2015 

4.5.1 Frisjön 

Generellt liknar de olika råvattenpunkterna varandra ur ett kemiskt perspektiv. Sjön har 

låg alkalinitet (~9 mg HCO3
-/l) och kalcium (~5 mg/l) men hög COD-Mn (~9 mg/l), färg 

(~70 mg/l Pt), järn (~0,3 mg/l), mangan (~0,05 mg/l) och aluminium (~0,08 mg/l). Den 

skillnad som noteras är en något högre indikation av fekal påverkan i punkt F2. 

4.5.2 Säven  

Generellt liknar de olika råvattenpunkterna inom sjön varandra ur ett kemiskt perspektiv. 

Sjön har låg alkalinitet (~9 mg HCO3
-/l) och kalcium (~5 mg/l) men hög COD-Mn (~10 

mg/l), Färg (~70 mg/l Pt), järn (~0,2 mg/l) och aluminium (~0,09 mg/l). Den skillnad som 

noteras mellan punkterna är en högre halt av mangan i punkt S2. 

4.5.3 Tolken 

Generellt liknar de olika råvattenpunkterna inom sjön varandra ur ett kemiskt perspektiv, 

dock att man kan notera en betydligt högre grad av reducerande förhållanden i 

bottenskiktet i T3 under sommarmånaderna vilket leder till förhöjda mangan och 

ammoniumhalter. Sjön har en relativt god alkalinitet (~22 mg HCO3
-/l) och kalciumhalt (~8 

mg/l) och relativt låga COD-Mn (~4 mg/l) och Färg (~20 mg/l Pt). Förekomsten av järn 

och aluminium är indikerat låga. 

4.6 Temperaturprofil 

De punkterna i respektive sjö om uppfyller villkoret om vattentemperatur understigande 

12 °C under årets samtliga månader redovisas i Tabell 4-2 tillsammans med ungefärligt 

totaldjup vid provtagningspunkterna.  

• De punkter som inte uppfyller temperaturkravet studeras inte närmare i de 

efterföljande analyserna.  

Tabell 4-2.Ungefärligt djup och villkorsuppfyllelse rörande temperatur för provtagna punkter 

Punkt Ungefärligt djup Håller temperaturen 

<12 °C? 

Noteras språngskikt juni-

september? 

F1 32 m Ja Ja 

F2 24 m Ja Ja 

F3 14 m Nej - 

S1 25 m Nej - 

S2 33 m Ja Ja 

S3 32 m Ja Ja 

T3 23 m Ja Nej, inte under september 

T5 17 m Nej - 

T6 16 m Nej - 
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4.7 Batymetriska förhållanden 

Kunskapen kring batymetrin (bottenytans form) i sjöarna är begränsad och en mycket 

grov översyn av förutsättningarna har genomförts. För att ligga under det noterade 

språngskiktet vid provtagningen år 2015 bedömdes att ett råvattenuttag kring 15 m ofta 

behövde göras. Det kan konstateras att de batymetriska förhållandena skiljer sig betydligt 

mellan de olika punkterna. Slutsatserna rörande förutsättningar för ett ihållande 

råvattenuttag under språngskikt är som följer: 

• F1 har Svårbedömda förutsättningar. 

• F2 har Mycket tveksamma förutsättningar 

• S2 har Bedömt goda förutsättningar 

• S3 har Mycket tveksamma förutsättningar 

• T3 har Svårbedömda förutsättningar 

För en bättre bedömning behöver fortsatta temperaturmätningar genomföras samtidigt 

som en kartläggning av magasinsvolym under språngskikt bör beräknas baserat på bättre 

underlag om bottenförhållandena. 

4.8 Maxhalter och tidsserieanalys 

En studie av maxhalterna och tidsseriedata, för punkter som uppfyller temperaturkravet, 

visar att: 

• Indikation av fekal påverkan förekommer i samtliga punkter, punkt F2 i Frisjön 

verkar ha relativt sett störst påverkan. 

• Samtliga punkter indikerar syrefria förhållanden i bottenskiktet under 

sommarmånaderna (dock enbart marginellt i S3). Störst påverkan noteras i T3 

där manganhalterna blir mycket höga under sommarmånaderna och även halten 

av ammonium ökar. Det är dock inte fastställt huruvida dessa förhöjda halter 

härör från suspenderade partiklar vilket även skulle kunna vara orsaken till de 

förhöjda halterna. 

• Även turbiditeten ökar i T3 under sommarmånaderna, det är inte fastställt varför 

denna effekt uppstår. 

• Aluminiumhalterna kan konstaterats vara höga i Frisjön respektive Säven men 

noteras inte högt i Tolken. Det är inte fastställt huruvida aluminiumet förekommer 

som lösa joner eller partikulärt. 

Skulle dålig vattenkvalitet uppkomma i bottenskiktet föreslås uttag av vatten högre upp i 

vattenkolumnen, detta medför dock ökad risk för intag av alger samt högre temperatur på 

vattnet. Skulle mangan- och aluminiumet vara partikulärt bundna eller bundna i 

humussyror som kan flockas kan de tänkas avskiljas i en fällnings- och filtreringsprocess. 

För att studera detta föreslås att man i en eventuellt fördjupad studie genomför 

fällningsförsök och ser om ämnena är avskiljningsbara och/eller tar filtrerade prover på 
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aluminium och mangan när man har höga halter av respektive parameter (vid filtrerade 

prover avskiljs dock inte humussyror). 

4.9 Utökad provtagning på utloppen vid respektive sjö 

Utloppen från respektive sjö provtogs totalt två gånger, i juni och oktober 2015, med ett 

utökat provtagningsprogram i samband med COWIs undersökningar. Det utökade 

provtagningsprogrammet innefattar substanser som inte förväntas i ett naturligt vatten 

såsom bly, glyfosat, tetrakloreten etc. Från provtagningen hittades inga indikationer på att 

ytterligare ämnen, utöver de normalt undersökta, utgjorde ett problem för ett eventuellt 

råvattenuttag i sjöarna.  

Det noteras att PFAS och PFOS inte ingick i det utökade provtagningsprogrammet vilket 

bör kompletteras i nästa steg. 

4.10 Råvattendata från Tolken under 1999 - 2003 

De historiska data över vattenkvaliteten i T3 stämmer relativt väl med vad som visades 

vid provtagningen under 2015. Man kan dock notera att ammoniumhalterna i botten var 

lägre under perioden 1999 - 2003. 

Det skedde även en utökad provtagning på utloppet från Tolken vid 9 tillfällen under 

perioden. Förutom två prover av aluminium och mangan som bedöms vara inskriva med 

fel enhet (redovisar 23-39 mg/l mangan och 13-16 mg/l aluminium) så noteras att: 

• Blyhalten i ett prov 1999-11-29 översteg gällande gränsvärde med en halt 

motsvarande 55 µg/l (gränsvärdet är 10 µg/l) 

• Ett prov 2002-11-20 visade på halt av DNOC5 motsvarande 0,085 µg/l som låg 

nära, men under, gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel (0,1 µg/l). 

Det noteras att inga kadmiumhalter överstiger gränsvärde enligt LIVSFS 2017:2 vid något 

tillfälle, men är förhöjt i ett prov i samband med att den höga blyhalten uppmättes (provet 

visade 0,32 µg/l och gränsvärdet är 5 µg/l).  

Man skall i bedömningen av provsvaren notera att de utökade proverna är tagna i 

utloppet från Tolken och inte i det föreslagna råvattenintaget, att dessa prover är gamla 

(ca 20 år) samt att det kan vara missvisande att jämföra resultaten mot vad som 

uppmätts i övriga sjöar då provtagningsperioden är begränsad till år 2015. 

4.11 SUVA-analyser och kompletterande provtagningar under 2019/2020 

Under vintern 2019/2020 utfördes kompletterande provtagning av punkt F1 i Frisjön, S2 i 

Säven och T3 i Tolken och för att samla in underlag till en SUVA-analys (Specifik UV 

Absorbans). Dahlberg m.fl.6 beskriver SUVA-analysmetoden enligt: 

 
5 En pesticid (bekämpningsmedel) 
6 Svenskt Vattens rapport 2009-10 (2009) 
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SUVA beräknas genom att dividera UV absorbansen vid 254 nm med DOC-halten (l mg–1 

m–1). Innebörden av detta mått är att ett högre värde betyder ett större innehåll av 

aromatiska föreningar och vice versa.  

Om SUVA är mindre än 3 så indikerar det icke humöst och hydrofilt material med låg 

molekylvikt, vilket i sin tur kan indikera på ett svårfällt vatten. En kvot högre än 4 indikerar 

innehåll av hydrofoba och aromatiska NOM-fraktioner med hög molekylvikt, det vill säga 

mer lättfällt vatten. 

Analyserna genomfördes av Borås Energi och Miljö på de tre studerade djupen samt 

utloppen från respektive sjö (FU, SU respektive TU). Ofiltrerade och filtrerade prov 

analyserades för Tolken och Säven, dock genomfördes analyserna enbart för ofiltrerade 

prov från Frisjön). Resultaten från analyserna redovisas i Tabell 4-3. Från resultaten 

noteras att det inte förekommer någon större skillnad över djupen vilket är förklarligt då 

ingen temperaturskiktning noterades i sjöarna vid provtagningstillfället. Man kan notera 

att SUVA-resultaten från punkt T3 i Tolken visar att de organiska föreningarna är relativt 

fällbara. Resultaten från Frisjön är svårare att tolka, man kan dock konstatera att SUVA 

på de ofiltrerade proverna indikerar att vattnet är över riktvärdet på 4 vilket indikerar 

lättfälldhet. Resultaten från Säven kan jämföras med de från Frisjön och indikerar 

lättfälldhet. 

 
Tabell 4-3. Resultatet från genomförda SUVA-analyser. 

Provpunkt Datum DOC UVA254 UVA254 SUVA 

      ofilt.  filt. 0,45 µm   

    (mg/l) (cm-1) (cm-1) (m-1/(mg/l)) 

Tolken, T3 botten+2m 2019-12-18 4,3 0,170 0,164 3,8 

Tolken, T3 mitten 2019-12-18 4,0 0,171 0,164 4,1 

Tolken, T3 yta-2m 2019-12-18 4,0 0,170 0,163 4,1 

Tolken, TU 2019-12-18 4,3 0,166 0,160 3,7 

Frisjön, F1 botten+2m 2020-01-08 13 0,583   4,2 

Frisjön, F1 mitten 2020-01-08 13 0,578   4,4 

Frisjön, F1 yta-2m 2020-01-08 13 0,582   4,5 

Frisjön, FU 2020-01-08 13 0,590   4,5 

Säven, S2 botten+2m 2020-02-20 11 0,548 0,521 4,7 

Säven, S2 mitten 2020-02-20 11 0,573 0,516 4,7 

Säven, S2 yta-2m 2020-02-20 10 0,562 0,519 5,2 

Säven, SU 2020-02-20 11 0,554 0,493 4,5 
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Från den genomförda provtagningen kan även noteras mycket höga färgtal och 

aluminium i Frisjön (120 mg/l Pt respektive 0,12 mg/l) och i Säven (90 mg/l Pt respektive 

0,16 mg/l). Noterbart är även den extremt höga förekomsten av Presumtiva Clostridium 

Perfingens i bottenskiktet på Säven (>100 cfu/100 ml) där även Intestinala Enterokocker 

påvisades (4 cfu/100 ml). 

4.12 Slutsats avseende råvattenkvalitet 

En sammanställning av förutsättningarna för ett råvattenuttag från de studerade 

punkterna fördelat över de studerade kategorierna presenteras i Tabell 4-4, punkter som 

tidigare betraktas som olämpliga p.g.a. temperatur har utelämnas ur tabellen (F3, S1, T5 

och T6, se Tabell 4-2). 

 
Tabell 4-4. Bedömda förutsättningar för råvattenuttag baserat på respektive studerad kategori 

Provtagningspunkt F1 F2 S2 S3 T3 

Mikrobiologi Medel Medel Medel Medel Medel 

Djup och temperatur Goda Goda Goda Goda Medel 

Batymetriska förhållanden Svårbedömda Dåliga Goda Dåliga Svårbedömda 

Organiska föreningar, färg 

och aluminium 

Dåliga Dåliga Dåliga Dåliga Goda 

Alkalisering Dåliga Dåliga Dåliga Dåliga Medel 

Övriga kemiska parametrar Dåliga Dåliga Dåliga Dåliga Medel 

 

Av alla studerade punkter har F1, S2 och T3 bedömts som de bästa punkterna för ett 

råvattenuttag i respektive sjö. Rangordningen mellan punkterna är dock svårare att 

genomföra då de skiljer sig från varandra på olika sätt: 

• I F1 är det svårbedömt hur mycket vatten som kommer finnas tillgängligt under 

språngskiktet under sommarmånaderna, det noterades även höga färgtal under 

vinterprovtagningen. Aluminiumhalterna är höga (men lägre än i Säven) och det 

är osäkert hur mycket som kommer att kunna avskiljas i föreslagen process utan 

genomförande av fällningsförsök. 

• I S2 har man noterat de högsta aluminiumhalterna under vinterprovtagningen och 

det är osäkert hur mycket som kommer att kunna avskiljas i föreslagen process 

utan genomförande av fällningsförsök. Den noterade höga förekomsten av 

Presumtiva Clostridium Perfingens som noterades i bottenskiktet behöver även 

följas upp.    
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• I T3 kan det göras troligt att man under sommarmånaderna tar in ett råvatten 

som överstiger den rekommenderade temperaturen motsvarande 12 grader, det 

noteras även att man inte har något tydligt språngskikt i de övre vattenlagren 

under september månad. Givet att det inte noterades något språngskikt i 

september gör det även svårbedömt att säga något om de batymetriska 

förutsättningarna då ”språngskikts-säsongen” är kortare. 

Rangordning mellan de tre punkterna är som beskrivits ovan svår att göra. Samtliga tre 

punkter bedöms som möjliga att nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är 

avskiljningsbarheten hos aluminium och mangan och risken för intag av alger om man 

förbrukar vattenmagasinet under språngskiktet (eller att språngskiktet försvinner tidigt 

under säsongen och vattenvolymen omblandas). Om det av verksamhetsutövaren 

bedöms som överkomligt att under perioder ta in ett vatten med en något förhöjd 

temperatur över 12oC bedöms T3 vara den mest lämpade punkten för ett råvattenintag, 

under förutsättning att eventuell alg-problematik är hanterbar vilket bör kartläggas genom 

en algkarakterisering under algblomningsperioden. T3 kan även göras än mer tilltalande 

om det visar sig att en alternativ vattenberedningsprocess kan nyttjas. 

4.13 Genomlysning COWIs tidigare processförslag  

COWI har i en tidigare vattenverksutredning7 gett förslag på en processdesign på 

beredning av dricksvatten från endera av de studerade vattentäkterna, denna visas i 

Figur 4-2. Processen föreslås bestå av beredningsstegen: 

1. Grovrening 

2. Alkalisering och kemisk fällning bestående av koldioxid, kalciumkarbonatdosering 

i form av slurry, aluminiumsulfat samt lut 

3. Sedimentering av bildade flockar i en bassäng alternativt lamellseparator (även 

flotation nämns men bedömdes som energikrävande). 

4. Adsorptionsfilter i form av kolfilter 

5. Ultrafilter 

6. UV-ljus  

7. pH-justering i form av lutdosering 

8. Lågreservoar 

9. Kloramindosering 

 
7 COWI, 2018, ”Utredning Vattenverk”, projektnummer: A114599 
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Figur 4-2. Blockschema över COWIs föreslagna beredningsprocess (från COWI 2018) 

Processen bedöms av Sweco som robust med många beredningssteg och det görs troligt 

att föreslagen process kan bereda vattnet i samtliga studerade sjöar i tillräcklig 

utsträckning. Processen bedöms dock behöva kompletteras i slutalkaliseringen med 

koldioxid för att tillse att önskvärd alkalinitet kan nås i samtliga fall. 

Andra alternativa processlösningar bedöms finnas främst för råvattnet från Tolken. Man 

skulle kunna tänka sig en process bestående av grovfiltrering, alkalisering, biofiltrering för 

manganavskiljning, direktfällning på UF, UV och slutalkalisering innan lågreservoar. En 

negativ aspekt med en sådan alternativ process är att man inte får lika hög mikrobiologisk 

barriärverkan då man tar bort ett partikelseparerande steg. Om processen kan uppnå 

tillräcklig mikrobiologisk barriärverkan behöver studeras närmare t.ex. genom en 

kvantitativ mikrobiell riskanalys (QMRA). De stora fördelarna är förväntat lägre 

investeringskostnader, mindre åtgång av fällningskemikalie med påföljande mindre 

slammängder. 
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4.14 Förväntade driftkostnader 

Dricksvattenproduktionen skall motsvara ca 30 000 m3/dag år 2050 vilket är 

utgångspunkten för analysen. Ett krav är att det framtida behandlade råvattnet skall ha en 

hårdhet motsvarade 2,48 °dH, 60 mg HCO3
-/l och pH 8,4. Ett önskemål från BEM har varit 

att använda kemikalier skall motsvara de som används vid Sjöbo VV idag. Av den 

anledningen är driftkostnaderna beräknade på andra kemikalier än de som föreslogs i 

COWIs tidigare utredning. Det bör noteras att val av stark syra som saltsyra eller 

svavelsyra i slutändan föreslås göras beroende på vilken tvättkemikalie som krävs för 

membranrengöringen. 

Det bör vidare noteras att föreliggande kalkyl är en grov bedömning givet att processen 

och vattenverket inte har detaljutformats, detta gäller särskilt beräkningen för behovet av 

utbyte av membranelement och kostnaderna för detta. 

Beräknade mängder av tillsatsvaror och bedömda årskostnader för dessa (även 

benämnda ”kemikaliekostnader”) presenteras i Tabell 4-5 och Tabell 4-6. Notera att 

beräknade mängder, förutom för Ekoflock 90, avser ren produkt (100% koncentration), 

och att varor ofta levereras i utspädd form. För tvättning av UF-anläggningen har det 

antagits att natriumhypoklorit, lut och svavelsyra nyttjas. Transportkostnaderna bedöms 

ingå i ansatta kilopris. Det utesluts inte att lut kan behövas i perioder på året då pH på 

råvattnet är lägre. 

Tabell 4-5. Bedömd åtgång för tillsatsvaror för COWIs föreslagna process med processkemikalier enligt 
önskemål från BEM 

Sjö  Frisjön Säven Tolken 

Ekoflock90 ton/år 730 710 340 

Vattenglas ton/år 40 40 20 

Kalciumklorid ton/år 330 330 210 

Lut ton/år 30 30 30 

Soda ton/år 910 930 680 

Saltsyra ton/år 20 40 90 

Natriumhypoklorit ton/år 80 80 80 

Svavelsyra ton/år 30 30 30 

Citronsyra ton/år 0,1 0,1 0,1 

Ammoniumsulfat ton/år 3 3 3 

Utbyte UV - Bedömt Bedömt Bedömt 

Ultrafilter, membranbyte st. membran/år 35 35 35 

 
8 Nivån har valts för att matcha förväntad hårdhet på vattnet från Sjöbo samt att det är den övre 

gränsen för mängdtillsättning av kalciumklorid i Frisjön och Säven. 
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Tabell 4-6. Bedömda årskostnader av tillsatsvaror för COWIs föreslagna process med processkemikalier 
enligt önskemål från BEM 

Sjö  Frisjön Säven Tolken 

Ekoflock90 tkr/år 1 700 1 600 800 

Vattenglas tkr/år 230 220 110 

Kalciumklorid tkr/år 1 920 1 920 1 240 

Lut tkr/år 0 0 0 

Soda tkr/år 3 200 3 200 2 400 

Saltsyra tkr/år 80 200 420 

Natriumhypoklorit tkr/år 320 320 320 

Svavelsyra tkr/år 50 50 50 

Citronsyra tkr/år 4 4 4 

Ammoniumsulfat tkr/år 50 50 50 

Utbyte UV tkr/år 400 400 400 

Ultrafilter, membranbyte tkr/år 400 400 400 

Summa tkr/år 8 400 8 400 6 200 

 

Beräknad energiförbrukning och energikostnad redovisas i Tabell 4-7, behovet av 

allmänkraft har beräknats utifrån schablon på 30 W/m2 och en antagen 

anläggningsstorlek motsvarande 4 500 m2. Beräkningen baseras på att inkommande 

tryck är tillräckligt för att ta sig igenom fällningssteget och kolfiltret som är antagna som 

markbelagda anläggningar.  

Tabell 4-7. Bedömd energiförbrukning och energikostnader för COWIs föreslagna process 

 Enhet Frisjön Säven Tolken 

Råvatten till kolfilter MWh/år 0 0 0 

Energiförluster membran MWh/år 550 550 550 

Energibehov UV MWh/år 40 40 40 

Övrig elförbrukning (VVS etc.) MWh/år 1 200 1 200 1 200 

Kostnad per kWh kr/kWh 1 1 1 

Energikostnad tkr/år 1 800 1 800 1 800 
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Utöver kostnadsberäkningar för tillsatsvaror och energianvändning görs även en grov 
analys av övriga kostnader. Dessa beskrivs i Tabell 4-8 och redovisas tillsammans med 
kemikalie- och energikostnaden i Tabell 4-9. 
. 
 
Tabell 4-8. Bedömning av driftkostnader utöver kostnader för tillsatsvaror och energikostnader.  

Kostnadspost Beskrivning Kommentar 

Personal Personal, exklusive 
maskinpersonal för 
underhåll 

Befintliga personalkostnader från Borås 
Energi och Miljö nyttjas. 

Reaktivering Kostnader för 
reaktivering av det 
aktiva kolet i kolfiltret. 

Antaget en reaktivering vart 4:e år, med 
grovt uppskattad filtervolym och antagen 
reaktiveringskostnad motsvarande 4 000 
kr/m3. 

Slamhantering Kostnader för hantering 
av slam från den 
kemiska fällningen 

Antaget en TS halt motsvarande 15% och 
en hanteringskostnad på 350 kr/ton 

Övrigt Kostnader för 
labbprover, utbildning av 
personal etc. 

Grovt uppskattat 

 
 
Tabell 4-9. Beräknade driftkostnader 

Kostnadspost Enhet Frisjön Säven Tolken 

Kemikalier/tillsatsvaror tkr/år 8 400 8 400 6 200 

Energi tkr/år 1 800 1 800 1 800 

Personal tkr/år 6 000 6 000 6 000 

Reaktivering tkr/år 300 300 300 

Slamhantering tkr/år 600 600 300 

Övrigt tkr/år 300 300 300 

Summa tkr/år 17 400 17 400 14 900 
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5 Bedömd ledningsdragning och lokalisering av vattenverk 

Lämplig ledningsdragning för de tre alternativen har studerats översiktligt och presenteras 

i följande avsnitt. De slutsatser gällande genomförbarhet och rangordning mellan 

alternativen som COWI har tagit fram bedöms som rimliga. Sett till hydraulik och 

investerings- och driftkostnader för råvattenledningarna är Säven det klart bästa 

alternativet. 

5.1 Ledningsdragning och lokalisering av vattenverk 

Ledningsdragningarna har studerats med utgångspunkt från de rekommenderade 

intagspunkterna. För alternativ Tolken och Frisjön förutsätts att ledningarna ansluts till 

befintligt system vid Druvefors i centrala Borås. För alternativ Säven antas att ledningen 

ansluts till det befintliga systemet nära det befintliga vattenverket i Sjöbo. 

Råvattenbehovet är cirka 375 l/s där 350 l/s utgörs av vattenförbrukning i Borås och 25 l/s 

utgörs av förluster i vattenverket. Lämplig ledningsdimension för 375 l/s bedöms till 

PE800/705 mm SDR 17 på sträckan med lägre vattentryck. Tryckklass SDR11 förläggs 

på sträckor med högt vattentryck, exempelvis på nedströmssidan av höjdpartier. Lägre 

dimensioner än PE800 ger vattenhastigheter väsentligt högre än 1 m/s vid det 

dimensionerande flödet vilket ger höga friktionsförluster och därmed högre större behov 

av tryckstegring.  

5.1.1 Tolken 

Tolken är belägen på cirka +225 m, vilket är betydligt högre än Borås stad. Väster om 

sjön finns ett höjdparti vilket medför att vattnet inte kan ledas till Borås enbart med 

självfall. Utmed sträckan finns ytterligare höjdpartier som kan medföra ett ytterligare 

tryckstegringsbehov. I tidigare diskussioner och utredningar har vattenverket placerats i 

Dalsjöfors. Denna placering är olämplig ur ett hydrauliskt perspektiv eftersom den medför 

ett ökat behov av tryckstegring. För att reducera det sammanlagda behovet av 

tryckstegring utmed sträckan skulle verket kunna placeras väster om Dalsjöfors och 

närmare Borås alternativ öster om Dalsjöfors och närmare Tolken. Dessa alternativ har 

dock sämre kommunikationsmöjligheter och ligger längre ifrån befintlig bebyggelse. För 

fortsatt utredning har en placering öster om Dalsjöfors antagits. 

Väster om Tolken finns höjdpartier som medför att vattnet från Tolken behöver 

tryckstegras. I detta skede bedöms att marknivåerna som högst är cirka +290 m lokalt. 

Med lite marginal medför detta att trycknivån i dess partier behöver vara närmare +300 

m. Med hänsyn till friktionsförluster behövs troligen två tryckstegringsstationer mellan 

Tolken och de högsta partierna utmed sträckan. Detta bör studeras vidare i senare 

skede. Intagspunkten i Tolken medför att det finns två tänkbara ledningsdragningar i sjön. 

Den ena går norr om halvön i sjön och går i land nordväst om samhället Äspered. Den 

andra går söder om halvö och går i land sydöst om Äspered. Den södra sträckningen är 

totalt cirka 800 m kortare än den norra sträckningen. Dock medför den södra 

sträckningen att flertalet vattendrag behöver passeras. Markförhållandena bedöms även 
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som sämre i jämförelse med den norra sträckningen. I utredningen bedöms att den norra 

sträckningen är lämpligare men detta bör utredas vidare i senare skede.  

Vattenverket placeras lämpligen i slutet av höjdpartiet, cirka 2 km väster om Äspered. 

Från verket kan sedan höjdskillnaden mellan verket och Borås utnyttjas för att få självfall 

på resten av sträckan. Ledningen mellan Tolken och vattenverket föreslås förläggas 

utmed befintliga vägar för att underlätta åtkomst under entreprenadtiden. Marken mellan 

Tolken och Dalsjöfors utgörs mestadels av morän, vilket försvårar möjligheten att förlägga 

ledningen med schaktminimerande metoder.   

Väster om Dalsjöfors finns ett höjdparti med marknivåer över +300 m. Ledningen föreslås 

förläggas sydväst om höjdpartiet utmed en tidigare banvall. De högsta partierna utmed 

den föreslagna sträckningen är cirka +250 m. Det är möjligt att förlägga ledningen längre 

ån sydöst men detta medför att ett torvområde behöver passeras. Från Gånghester till 

Borås förläggs ledningen i närheten av väg 1700. Marken utmed den föreslagna 

sträckningen består mestadels av isälvssediment. Det är möjligt att förlägga ledningen 

norr om Gånghester vilket ger en kortare sträckning, men det medför även att ledningen 

behöver förläggas i morän och i otillgängliga områden. Total ledningssträcka mellan 

Tolken och Borås är cirka 23 500 m varav cirka 2 500 m är sjöledning. Föreslagen 

dragning redovisas i plan och profil i Figur 5-1 och Figur 5-2. 

I Borås stad ska råvattenledningen anslutas till lågzonen. Vid Druvefors nära Viskan finns 

en tryckstegringsstation där ledningen lämpligen ansluts. Erforderlig trycknivå vid 

anslutningspunkten är enligt uppgift från Borås stad +185 m, vilket uppfylls mer än väl. 

Det innebär att cirka 1 300 m ledning ytterligare behöver anläggas i centrala Borås. Exakt 

ledningsdragning behöver studeras i detalj för att ta hänsyn till lokala förhållanden.  

 
Figur 5-1. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Tolken. Föreslaget läge för vattenverket är markerat 
med en vit cirkel. 
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Figur 5-2. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Tolken. Tolken är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel.  

 

5.1.2 Frisjön 

Frisjön är belägen på en lägre nivå än Borås stad. Detta medför att det inte är möjligt att 

utnyttja höjdskillnaden för att få självfall mellan råvattenintaget och vattenverket eller 

mellan vattenverket och Borås. Det finns inga höjdpartier utmed sträckan som kräver 

extra tryckstegring. Sammantaget medför detta att det i ett hydrauliskt perspektiv inte 

finns någon fördelaktig eller ofördelaktig placering av vattenverket utmed sträckan mellan 

Frisjön och Borås. Staden har sedan tidigare anläggningar vid Sobacken. Så länge 

säkerhetsavstånd mellan det nya verket och de befintliga verksamheterna uppfylls finns 

det inget som hindrar verket från att placeras i detta område.  

Intagspunkten i södra delen av Frisjön gör att sträckan mellan sjön och verket blir cirka 23 

500 m. Två tryckstegringsstationer föreslås utmed sträckan. Den första placeras 

lämpligen i nära anslutning till Frisjön och den andra placeras närmare verket innan ett 

höjdparti. Den första stationen föreslås tryckstegra vattnet till cirka +155 m, motsvarande 

en tryckökning på 35 - 40 mvp. Ledningen kommer att behöva passera ett lägre område 

där en tryckhöjning till mer än +155 m riskerar att ge skadligt höga trycknivåer. Efter 

lågpartiet sker ytterligare en tryckstegring innan vattnet når verket.  

De första fem kilometrarna av råvattenledningen är sjöledning i Frisjön. En alternativ 

sträckning är att gå över landpartiet i sjön men det bedöms som mer kostsamt. 

Markförhållanden mellan Frisjön och Sobacken är ofördelaktiga. Området består till stor 

del av morän och berg. Torvpartier återfinns också mellan vattenverket och sjön. 

Moränjord är olämplig för de flesta schaktminimerande förläggningsmetoder vilket 

sannolikt medför högre anläggningskostnad för råvattenledningen.  
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Mellan vattenverket och Borås stad är avståndet cirka 7 000 m. Ungefär mitt på sträckan 

finns ett höjdparti vilket medför att utgående tryck från vattenverket behöver vara lägst 

+195 m. Ledningen bör förläggas så att partier med berg i dagen undviks. Föreslagen 

dragning redovisas i plan och profil i Figur 5-3 och Figur 5-4.. Precis som för alternativ 

Tolken bör ledningen anslutas nära tryckstegringsstationen i Druvefors. Detta medför att 

cirka 1 000 m ledning ytterligare behöver förläggas i centrala delar av Borås. Här bör en 

mer detaljerad studie av ledningsdragningen utföras för att minimera störningarna under 

anläggningstiden. För att uppnå den önskade trycknivån i anslutningen, +185 m, behövs 

ett utgående tryck från vattenverket på cirka +205 till +210 m. 

Idag finns spillvattenledningar som går mellan Borås stad och reningsverket i Sobacken. 

Troligen kan det vara kostnadsbesparande att förlägga råvattenledningen nära 

spillvattenledningen i svåra passager. Detta bör finnas i åtanke i senare skeden. 

 

 
Figur 5-3. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Frisjön. Vattenverk med tryckstegring är markerad med 
en vit cirkel.   
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Figur 5-4. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Frisjön. Frisjön är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel. Den sista sträckan i centrala Borås, 
cirka 1 000 m är inte inkluderad i profilen utan behöver studeras i detalj. 

 

5.1.3 Säven 

Säven är belägen norr om Borås stad. Sjöns nivå är cirka +155 m, vilket är något högre 

än centrala Borås. Sträckan mellan intagspunkten i Säven och Borås utgörs till stor del av 

sjöyta, vilket underlättar förläggning av råvattenledningarna. Mindre höjdpartier finns 

mellan Säven och Borås vilket medför att tryckstegring är nödvändig.  

Råvattenledningen föreslås förläggas i sjön Ärtingen och i sjön Öresjö. Mellan Säven och 

Ärtingen återfinns större torvområden och ett naturreservat, Vånga mosse. Det bedöms 

vara mer kostnadseffektivt att förlägga ledningen söder om torvområdena även om det 

medför en något längre ledningssträcka. Sjöledningen i Säven föreslås gå i land nära 

Kålberg, för att sedan förläggas mellan mossområdena och lokala höjdpartier. Ledningen 

leds därefter ut i Ärtingen nära Sevredsstrand. Mellan Ärtingen och Öresjö finns ingen 

optimal sträcka för att förlägga ledningen. Den föreslagna sträckningen passerar ett 

bostadsområde innan ledningen leds till Öresjö och ansluts till ledningssystemet nära det 

befintliga vattenverket i Sjöbo.  

Ärtingen används idag som reservvattentäkt. Den föreslagna ledningen från Säven 

behöver anpassas till befintlig intagspunkt och till ledningar från intagspunkten till och 

över Öresjö. Möjligen kan ledningarna mellan Ärtingen och Öresjö läggas parallellt med 

befintliga ledningar.  

Ledningens högsta punkt är mellan Säven och Ärtingen. Marknivåerna i området varierar 

men det är förmodligen inte möjligt att förlägga ledningen så att den högsta punkten blir 

lägre än +195 m. Med hänsyn till friktionsförluster medför det att utgående trycknivå vid 

landfästet i Kålberg blir cirka +210 m.  
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Det nya vattenverket föreslås placeras mellan Ärtingen och Säven. Detta medför att 

höjdskillnaden mellan Säven och Borås utnyttjas optimalt och tryckstegringsbehovet 

minimeras. Det finns infrastruktur och befintlig bebyggelse i närheten av den möjliga 

placeringen.  

Landpartierna mellan sjöarna utgörs till stor delen av morän på den föreslagna 

sträckningen. Den landförlagda sträckan är endast 6 000 m, vilket är betydligt lägre än i 

de andra två alternativen. Sjöförläggning av ledningar bedöms som avsevärt enklare än 

förläggning i mark. Eftersom ledningen är förlagd i insjöar krävs mindre sänkvikter än vid 

förläggning i havet. Den totala sjöförlagda sträckan är cirka 9 500 m. 

Föreslagen dragning i plan och profil visas i Figur 5-5 och Figur 5-6.  

 

 
Figur 5-5. Föreslagen ledningsdragning för alternativ Säven. Vattenverk är markerat med en vit cirkel. 
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Figur 5-6. Profil över föreslagen ledningsdragning för alternativ Säven. Säven är till vänster i profilen och 
Borås ytterkanter till höger. Vattenverket är markerat med en vit cirkel. 

5.2 Lokalisering av vattenverk 

Följande avsnitt vidareutvecklar de placeringar för vattenverken som tidigare har 

föreslagits. 

5.2.1 Tolken 

Verket föreslås placeras öster om Dalsjöfors. Det ger en möjlighet att utnyttja 

höjdskillnaden mellan samhället och centrala Borås för att reducera behovet av 

tryckstegring. Placeringen medför dock att verket är beläget långt från befintlig 

bebyggelse. Det finns en väg i närheten av tilltänkt placering men förmodligen saknas 

annan infrastruktur i området. 

Att placera verket öster om Dalsjöfors innebär att det blir beläget på cirka +280 till +290 

m. Vatten kan då ledas med självfall till Borås stad. Detta medför ett reducerat behov av 

tryckstegring med en tredjedel i jämförelse med en placering närmare Dalsjöfors.  

Tidigare utredning av COWI har placerat verket i Dalsjöfors. Utredningen hade en 

begränsad omfattning vad gäller tryckstegringsbehovet utmed sträckan mellan Tolken 

och Borås. Placering i Dalsjöfors medför dock fördelar vad gäller befintlig infrastruktur och 

befintliga kommunikationer. Sammantaget bedöms dock att nyttan av det minskade 

tryckstegringsbehovet gör att en placering mellan Dalsjöfors och Tolken är att föredra.  

5.2.2 Frisjön 

Med hänsyn till topografin utmed den föreslagna sträckningen finns ingen placering för 

vattenverket som är bättre än någon annan för alternativ Frisjön. Kommunen har tidigare 

tittat på att lägga verket vid Sobacken där det sedan tidigare finns en avfallsanläggning, 

ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk. Detta är fördelaktigt med hänsyn till 

befintlig infrastruktur och det kan eventuellt finnas samordningsvinster med att ha de 

båda anläggningarna nära varandra. I området finns gott om mark för att placera ett nytt 

vattenverk. Det är viktigt att ha ett tillräckligt säkerhetsavstånd mellan 

avfallsanläggningen och det nya verket. Lämpligt avstånd bedöms som minst 300 m vilket 
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medför att vattenverket behöver placeras norr eller öster om de befintliga vägarna vid 

Sobacken. Marken i området består av berg i dagen, morän och isälvsmaterial. Vid vägen 

norr om Sobacken rinner en bäck kring vilken stabilitetsproblem kan ha betydelse. 

Oavsett vilket verkar markförhållandena runt Sobacken vara gynnsamma för placering av 

ett verk.  

5.2.3 Säven 

Den föreslagna placeringen för Säven är mellan Ärtingen och Öresjö. Denna placering 

möjliggör att vattnet kan ledas med självfall till Sjöbo och att befintliga anläggningar 

sedan kan användas för att distribuera vattnet till Borås stad.  

En alternativ placering är att lägga verket nära befintligt vattenverk i Sjöbo. Kommunen 

har tidigare uttryckt att det är platsbrist i detta område vilket talar emot placeringen. Ett 

nytt verk i Sjöbo innebär även ett större behov av tryckstegring. Placering vid Ärtingen 

medför att den enda tryckstegringen som är nödvändig är den mellan Säven och verket. 

Det finns ett befintligt bostadsområde norr nom Säven, Fristad, vilket medför att 

infrastruktur och kommunikationer finns på plats. I jämförelse med de andra föreslagna 

placeringarna för ett nytt verk, Dalsjöfors och Sobacken, finns det begränsat med 

utrymme för ett nytt verk i västra Fristad. Det är därför viktigt att säkerställa att det inte 

finns skyddade anläggningar i området som kan begränsa var verket kan placeras. Om 

det inte går att placera verket väster om Fristad så finns gott om utrymme öster om 

samhället. 

Marken vid den föreslagna placeringen består av morän eller berg i dagen, vilket är 

fördelaktigt för anläggning av ett nytt verk.  

5.3 Kostnadsbedömning 

Investeringskostnaden för överföringsledningarna kan inte bedömas med säkerhet utan 

djupare studier. Dock kan en översiktlig bedömning göras. Bedömningen bör endast 

användas för jämförelse mellan olika alternativ. 

Ingen diskontering har gjorts för framtida investeringar i de kostnader som anges i det här 

avsnittet. I kalkylen beaktas inga byggherre- eller projekteringskostnader. 

Kostnadsuppskattningarna tar till exempel inte hänsyn till eventuella kringkostnader som 

markanspråk, trafikåtgärder, mm. Kostnadsbedömningen bör således betraktas som en 

angivelse av storleksordningen beträffande kostnaderna snarare än en exakt kostnad. En 

fördjupad utredning eller genomförandestudie är nödvändig för att få fram en mer 

noggrann bedömning av investeringskostnaderna. 

Längre råvattenledningar av dimension Ø800 mm förläggs mycket sällan. Det saknas bra 

jämförelseprojekt där liknande ledningar nyligen har anlagts, vilket gör att bedömningen 

är mycket osäker. Erfarenhetsmässigt är det betydligt vanligare att tidiga 

kostnadsbedömningar blir för låga i förhållande till den verkliga projektkostnaden än att 

de blir för höga.  
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Underlag för bedömning av investeringskostnad har hämtats från andra projekt, från 

diskussion med sakkunniga för sjöledningar samt från kalkylprogrammet Bidcon 6.95. 

Priser i Bidcon har kontrollerats mot leverantörspriser. Meterkostnad för landförlagda 

delar av sträckan har utifrån ovanstående antagits till ca 9 000 kr/m och något lägre för 

sjöförlagda ledningar. Kostnaden för tryckstegringsstationer är mycket svår att bedöma i 

detta skede och har schablonmässigt antagits till 10 mnkr per station. Kostnaden för en 

intagsanordning på sjöbotten har bedömts till 5 mnkr utifrån liknande projekt.  

För driftkostnader har en verkningsgrad på 50 % för tryckstegringsstationer och en 

elkostnad på 1 kr/kWh antagits. Byte av pumpar i tryckstegringsstation har antagits ske 

var 20:e år till en kostnad av 100 000 kr per pump. Detta medför att kostnaden för 

pumpbyte är oväsentlig i förhållande till elkostnaderna.  

5.3.1 Tolken 

Tolken är det dyraste alternativet sett till investeringskostnad. Ledningssträckan är cirka 

23 500 m varav endast ca 2 500 m är sjöförlagd. Höjdförhållandena medför att flera 

tryckstegringsstationer är nödvändiga. Sammanlagt bedöms kostnaden för 

överföringsledningen och tryckstegringsstationer till cirka 255 mnkr. Kostnad i Borås 

tillkommer 

Elkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett råvattenflöde på 375 l/s uppgår till ca 

16 000 kr/dag.  

5.3.2 Frisjön 

Frisjön medför att tre tryckstegringsstationer och 23 500 m ledning behöver anläggas. För 

ledningen förläggs ca 5 000 m på sjöbotten. Sammanlagd investeringskostnad för 

alternativet uppskattas till 255 mnkr. 

Driftkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett flöde på 375 l/s uppgår till ca 28 000 

kr/dag. 

5.3.3 Säven 

Stora delar av ledningarna mellan Säven och Borås kan förläggas på sjöbotten. 

Ledningen från vattenverket kan enkelt anslutas till befintligt system och det behövs 

endast en tryckstegringsstation utmed sträckan. Sammantaget medför detta att 

ledningskostnaderna för Säven är klart lägre i jämförelse med de andra alternativen. 

Investeringskostnaden för alternativet uppskattas till 175 mnkr. 

Driftkostnaden för tryckstegringsstationerna vid ett råvattenflöde på 375 l/s uppgår till ca 

20 000 kr/dag. I denna kostnad har uppfordring 40 mvp med befintlig utrustning vid Sjöbo 

inkluderats. 
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5.4 Jämförelse med COWIs tidigare utredning 

I stora drag är slutsatserna av utredningen kring ledningsdragningen liknande de 

slutsatser som COWI tidigare har kommit fram till. Alternativ Tolken och Frisjön är 

ungefär likvärdiga och Säven är sannolikt det enklaste och minst kostsamma alternativet.  

COWI:s bedömning ger en lägre entreprenadkostnad för samtliga alternativ. Ett skäl till 

detta är bland annat att intagspunkterna har varit närmare Borås i de studerade 

alternativen samt att COWI inte har räknat med tryckstegringsstationer utmed sträckan. 

Något högre á-priser per meter ledning har valts i jämförelse med COWI:s utredning.  

Det är återigen värt att poängtera att överföringsledningar av den dimension som är 

aktuella i Borås framtida vattenförsörjning sällan anläggs, vilket gör att 

kostnadsuppskattningen blir mycket osäker då bra jämförelseprojekt saknas. I detta 

skede är en osäkerhet på +50 % troligen lämplig för budgetarbete. Detta anges även i 

COWI:s utredning som anger en osäkerhet på plus/minus 40%. 
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6 Förväntad tillståndsprocess 

6.1 Tillståndsprocessen 

I  Figur 6-1 nedan visar både samrådsprocessen och tillståndsansökan när det gäller 
ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken. Processen gäller också ansökan om tillstånd 
till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken som skickas till mark- och miljödomstolen.  
 
Att ta ut råvatten ur en av sjöarna, reglering av sjönivån och flöde i vattendrag samt 
bygga intagsledningar, överföringsledningar, tryckstegringsstationer och vattenverk ligger 
inom kap 11 för vattenverksamhet. Kemikalie- och, avfallshantering och utsläpp från 
vattenverk till recipient ligger normalt inom kap 9 för miljöfarlig verksamhet. 
 
I den förväntade samråds- och tillståndsprocessen kommer sannolikt alla delar att pröva 
inom kap 11 för vattenverksamhet, dvs även de delar som normalt prövas som miljöfarlig 
verksamhet kommer att kunna ingå i prövningen för vattenverksamhet, se Figur 6-1. 

  

 

Figur 6-1 Process för att söka tillstånd för vattenverksamhet (Naturvårdsverket, 2020). 
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Parallellt med tillståndsprocessen genomförs ett s.k. 12:6 samråd med länsstyrelsen med 

utgångspunkt i genomförd stråkanalys för landbaserad ledningsdragning. 12:6 samrådet 

ska resultera i en bedömning om påverkan är av den art att det blir aktuellt med 

tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken, detta handlar om exempelvis ledningarna går 

genom skyddsvärda områden, exempelvis Natura 2000 områden eller områden med 

särskilt skydd för kulturmiljön. 

Själva anläggningen av ett vattenverk kan kräva detaljplan beroende på plats som väljs 

samt bygglov i ett senare skede. 

I Figur 6-1 motsvarar ”Projektidé” den planerade vattenverksamheten för att trygga den 

framtida vattenförsörjningen för Borås stad. Ett samrådsunderlag tas fram som underlag 

för beslut om betydande miljöpåverkan. Det är högst troligt att den planerade 

vattenverksamheten kommer att bedömas vara betydande.  

Det kommer möjligen också bli en avgränsning av samrådskretsen i detta skedet, dvs 

den krets av myndigheter, människor och organisationer som kommer att kallas till 

samråd och ha möjlighet att göra sin röst hörd i den fortsatta samrådsprocessen. 

I den kommande skedet skall en ansökan tas fram som inkluderar en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning (TB).  

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskriva konsekvenserna av den framtida 

vattenförsörjningen. Detta inkluderar hur vattenverksamheten påverkar regleringen av 

den valda råvattentäkten (sjön) och sjöns utlopp till sjön, dels för människor som bor runt 

sjön dels konsekvenser för den omgivande miljön, exempelvis naturmiljö och vandrande 

fisk. MKBn kommer också beskriva vilka restriktioner som kommer kunna bli följden av ett 

framtida skyddsområde och hur detta påverkar människor och verksamheter inom 

skyddsområdet för vattentäkten. MKBn kommer även innehålla skyddsåtgärder för att 

minska miljöpåverkan. 

Den tekniska beskrivningen kommer redovisa var och hur de tekniska anläggningarna 

exempelvis, intags- och överföringsledningar, tryckstegringsstationer, vattenverk mm 

kommer att byggas och drivas. 

Själva ansökan är en juridisk handling som ofta tas fram av en erfaren vattenjurist och 

som beskriver vilka villkor som man söker tillstånd för, exempelvis hur stort uttag man vill 

göra och under hur lång tid, vilka nivåer man avser att reglera sjön inom osv. Ansökan 

lämnas in till miljödomstolen som eventuellt begär komplettering i något avseende.   

Kungörelsen av ansökan görs i lokal media exempelvis Borås Tidning och eventuellt via 

brev till andra i samrådskretsen.  Därefter har andra myndigheter och de som finns i 

samrådskretsen möjlighet att lämna synpunkter som samlas i ett samrådsunderlag. Detta 

underlag går med ansökan, MKB och TB in till prövningen i miljödomstolen. 

6.2 Genomförandetid kopplat till tillståndsprocessen 

Genomförandetiden för tillståndsprocessen kommer bero på hur väl arbetet förbereds och 

planeras men också till viss del på hur starkt motstående intresse som kan finnas för de 
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olika handlingsalternativen. Exempelvis kan det vara en långsam och komplicerad 

process att upprätta vattenskyddsområdet runt en ny råvattentäkt och en enklare och 

snabbare process för en annan råvattentäkt. Om restriktioner inom ett 

vattenskyddsområde påverkar starkare intressen som exempelvis, verksamheter (ex. 

jord- och skogsbruk) eller ett befintligt vattenkraftsintresse, kan det bli en längre och mer 

kostsam process. Även ledningsdragningar kan möta motstående intressen beroende på 

lokalisering och påverkan på omgivningen, dock oftast i mindre omfattning än 

vattenskyddsområdets restriktioner. Innan tillståndsansökan lämnas in kommer troligen 

en fördjupad förstudie genomföras och eventuellt ett pilotförsök, beslut kommer också att 

behöva fattas på politisk nivå samt på styrelsenivå inom Borås Energi och Miljö. 

Bedömningen är ett det tar ca 1 år från att samrådsprocessen är inledd till att en handling 

kan lämnas till tillståndsgivande myndighet. Tiden är dock mycket beroende av vilka olika 

utredningar som kan komma att ställas krav på och vilka synpunkter som inkommer 

under samrådsförfarandet. Figur 6-2 redovisar tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 

Tiden från det att tillståndsansökan är inne är svår att uppskatta, det beror på vilken typ 

av kompletteringar som kommer att kunna efterfrågas samt om det blir några 

överklaganden. Tiden kan vara relativt kort om ansökan är väl förberedd.  

 

Figur 6-2 Schematisk beskrivning av tillståndsprocessen för vattenverksamhet. 
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7 Påverkan av framtida klimat 

Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) kan med stor tillförlitlighet säga att mänskliga 

aktiviteter fram tills idag har medfört en höjning på cirka 1,0°C av den globala 

medeltemperaturen. Om den globala medeltemperaturen fortsätter att öka i sin 

nuvarande takt kommer den sannolikt att nå 1,5°C mellan år 2030 och 2052. 

Klimatförändringarnas effekter kommer t.ex. påverka biodiversiteten, 

dricksvattenförsörjning samt den ekonomisk tillväxten på olika sätt och kommer även att 

förvärras i takt med medeltemperaturen ökar (IPCC, 2018). 

Klimatförändringarna behöver hanteras nu, men insatser i framtiden kommer också att 

vara nödvändiga. Redan idag påverkar klimatförändringar förutsättningarna för att skapa 

en trygg dricksvattenförsörjning (SOU, 2015). Vidare förväntas en ökad medeltemperatur 

i Sverige leda till ökade nederbördsmängder samt förändrade mönster för avrinning, 

avdunstning och grundvattenbildning. Vattentillgången (årsmedelvärde) förväntas bli 

högre för alla delar av Sverige, utom sydöstra delen, men att vattentillgången överlag 

kommer att minska i landet under sommartid.  

Vattenbristen i Sverige kan väntas bli större, genom en kombinerad effekt av 

klimatförändringar, växande befolkning och ökad konkurrens om tillgängligt vatten. 

Dessutom kommer problemen att bli störst för mindre vattenförekomster som främst 

används för den enskilda vattenförsörjningen. Fler hushåll kan därför förväntas vilja att 

ansluta till kommunal vattenförsörjning och öka behovet av den allmänna 

dricksvattenförsörjningen ytterligare (Livsmedelsverket, 2019). 

Ett varmare klimat ökar sannolikheten för att extrema väderhändelser inträffar. 

Värmeböljor, torka, skyfall, stormar, höga flöden och översvämningar kan liksom 

havsnivåhöjningar leda till kvantitativa och kvalitativa förändringar av råvattnet (SOU, 

2015). Dricksvattenförsörjningens infrastruktur kommer således att behöva anpassas för 

att hantera de fysiska, kemiska och biologiska påfrestningar som klimatförändringar kan 

medföra. 

Ökad risk för brand vid värmeböljor kan orsaka både tekniska och kvalitetsmässiga 

problem (Livsmedelsverket, 2019). Branden kan i sig förorena vattnet, men även 

kemikalier som används i brandsläckningen kan orsaka föroreningar. Svenska vattenverk 

är ofta inte byggda för att behandla starkt förorenade råvatten. Vidare kan även 

havererad kraftförsörjning slå ut distributionen av dricksvatten genom att påverka 

tryckstegringsstationer, ställverk och överbyggnader på reservoarer. Vid vattenverk 

innefattar speciellt känsliga platser elektrisk utrustning, ställverk etc.  

Baserat på SMHI:s (2019) klimatscenarier för Nordvästra Götaland förväntas distriktets 

medeltemperatur öka med cirka 4°C för scenario RCP8,5 och cirka 2°C för scenario 

RCP4.5 till år 2100, jämfört mot perioden år 1961-1990. RCP betyder ”Representative 

Concentration Pathways” och motsvarar scenarier över hur växthuseffekten kommer att 

förstärkas i framtiden. Det benämns strålningsdrivning och uttrycks som watt per 

kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna benämns med den nivå av strålningsdrivning 

som uppnås år 2100; 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2.Detta förväntas i sin tur medföra att 
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vegetationsperiod kommer att öka med 100-120 dagar för RCP8,5 och 60-80 dagar för 

RCP4.5. Vidare förväntas medelårsnederbörden öka cirka 20% för RCP8,5 och cirka 

10% för scenario RCP4.5. Årets längsta torrperiod förväntas vara mer eller mindre 

oförändrad jämfört med dagsläget för RCP4,5 och om något avta för RCP8,5.  

Nedan följer en kort och övergripande beskrivning av vilka effekter som 

klimatförändringar kan förväntas medföra på dricksvattenförsörjningen i Sverige, med 

fokus på ytvatten i regionen kring Borås Stad. 

7.1 Påverkan på vattenkapacitet 

Till skillnad från grundvatten, som överlag skyddas via avskiljande jordlager, står ytvatten 

i direkt kontakt med sin omgivning. Ytvatten reagerar därför snabbt på t.ex. torka och 

kraftig nederbörd. Hur en ytvattentäkts kapacitet kommer att påverkas av 

klimatförändringar varierar beroende på flera faktorer, som exempelvis dess volym, dess 

av- och tillrinningsområde, avdunstning och uttagsvolym. 

Överlag brukar små sjömagasin reagera snabbare på förändringar än stora magasin, 

men detta beror till stor del på hur stort dess tillrinningsområde är i förhållande dess 

volym. Stora sjöar med ett litet tillrinningsområde kräver generellt sett längre tid för 

återhämtning än små sjöar med ett stort tillrinningsområde. Vattenförsörjning som 

baseras på större sjömagasin påverkas därför inte lika snabbt av torrperioder, men om de 

påverkas behöver de mer nederbörd och längre perioder av regn för att bli återställda 

(Livsmedelsverket, 2019). 

Av de analyserade sjöarna förväntas Tolken behöva längre tid för att bli återställd om den 

skulle påverkas under en längre torrperiod, än Frisjön och Säven, på grund av sitt 

förhållandevis lilla avrinningsområde i förhållande till sin volym. Samtidigt visar 

simuleringarna som genomförts (i kapitel 3) att sjöarna har kapacitet för att hantera 

torrperioder ur ett historiskt perspektiv. Sjöarna reservkapacitet är starkt beroende av hur 

de regleras. 

Det bör också noteras att samtliga av de utredda alternativen kommer att medföra en 

signifikant förbättring för Borås Stad att motstå klimatförändringarnas påverkan på 

dricksvattenförsörjningen. Respektive reservvattenalternativ kommer att medföra 100% 

redundans i dricksvattenproduktionen. Vid normaldrift kommer hälften av dricksvattnet 

beredas vid Sjöbo vattenverk och hälften vid det nya vattenverket.  

Den framtida driften innebär att sjöarna kommer att ha goda förutsättningar för att 

återhämta sig även vid betydligt mer extrema scenarion än de som har simulerats i 

kapitel 3.  

7.2 Påverkan på vattenkvalitet 

I ett varmare klimat kommer råvattnets temperatur att påverkas i större utsträckning för 

ytvatten än för grundvatten. Höjning av vattentemperaturer påverkar de näringsmässiga 

förutsättningarna, ekosystemens sammansättning och vattnets pH. Höjningen av 

vattentemperaturen i sjöar förstärker och förlänger också tiden för temperaturskiktning i 
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sjöar och kan öka problemet med syrebrist i bottenvattnet (SOU, 2015). Ökad syrebrist 

kan i sin tur leda till att järn, mangan och fosfor löses ut från bottensedimenten 

(Livsmedelsverket, 2019). Förlängd tid för temperaturskiktning kan även medföra att 

ansamlingar av mikroorganismer blandas ner i bottenvattnet när sommarskiktningen 

försvinner och nå råvattenintaget.  Varmare vatten i sjöar och vattendrag medför på sikt 

också en ökad risk för kraftiga algblomningar som kan påverka råvattenkvaliteten i form 

av lukt- och smakstörande ämnen (algtoxiner), lättnedbrytbara och svårrenade organiska 

ämnen, m.m. (SOU, 2015). Avsaknad av isbildning, på grund av t.ex. ökad blåst under 

vinterhalvåret, kan dessutom leda till att is bildas på vattenverkens intagsgaller och de 

låga vattentemperaturerna kan även försämra avskiljningen i den kemiska fällningen på 

vattenverken.  

Högre vattentemperatur samt kortare tid med istäcke, eller avsaknad av ett sådant, kan 

även påverka sjöarnas ekosystem. Framtida högre ytvattentemperaturer och en tidigare 

islossning förväntas leda till att algblomningen startar tidigare på våren, samt att 

artsammansättningen av alger ändras. Sommarblomningen förväntas komma tidigare, 

men minska i omfattning, medan höstblomningen förväntas öka i omfattning, 

(Livsmedelsverket, 2019). 

Ökad nederbörd, och speciellt kraftigare nederbördshändelser, kan öka sannolikheten för 

att vattenkällor förorenas. Vid kraftig nederbörd kan toxiska kemikalier, patogener eller 

organiskt material (humusämnen (NOM)) mobiliseras och transporteras till råvattenkällor 

via dess avrinningsområde. Detta gäller för både yt- och grundvatten, men är extra 

påtagligt för ytvatten. Exempel på punktkällor varifrån utsläpp och spridning av 

föroreningar kan ske är avloppsreningsverk och bräddpunkter, förorenade områden och 

fabriker. Inom de studerade avrinningsområdena för Tolken, Frisjön och Säven finns det 

mycket begränsat med punktkällor (mindre reningsverk vid Tolken och Säven) däremot 

en del diffusa källor exempelvis jordbruks-, skogsbruks- och betesmark samt vägar m.m. 

Ökande halter av löst organiskt material/NOM har under de senaste tre decennierna 

påvisats i flera av Nordeuropas och Nordamerikas sjöar och vattendrag. 

Klimatförändringarna med ökad nederbörd, längre vegetationsperioder, mildare vintrar 

och mer nederbörd under vintertid i form av regn eller frekventa snösmältningar, ökar 

tillförseln av NOM. Högre halter av NOM är inte skadligt i sig, men försämrar 

vattenkvaliteten i form av lukt och smak och ökar risken för både partikelbunden spridning 

av föroreningar samt störningar i vattenverkens mikrobiologiska barriärer. 

Det är svårt att bedöma hur den framtida vattenkvaliteten kommer att påverkas av 

klimatförändringarna utan att mer i detalj studera jordarter och topografi inom respektive 

avrinningsområde. Bedömningarna i detta avsnitt är därmed att betrakta som osäkra. 

Sjöarna kommer troligen få större tillrinning då nederbörden kommer att öka över året, 

samtidigt kan nederbörden komma mer intensivt vilket troligen medför att mer NOM kan 

nå sjöarna. Tolken har ett relativt litet avrinningsområde som därmed får mer nederbörd 

direkt på sjöytan jämfört med de andra sjöarna. Troligtvis kommer sjöarnas nuvarande 

status att förstärkas, dvs Säven och Frisjön kommer att kunna få mer NOM relativt sett 
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jämfört med Tolken på grund av att de har större avrinningsområden som kan bidra till 

NOM transport till sjöarna.  

Temperaturen i vattnet kommer troligtvis att bli varmare sommartid i sjöarna och kallare 

på vintern. De högre halterna av näringsämnen kommer troligen att medföra mer 

algblomningar för sjöarna Frisjön och Säven än för Tolken som är mer näringsfattig.  

Det är mycket komplext att förutse hur den framtida temperaturskiktningen kommer att 

utvecklas i sjöarna. Fortsatta temperaturmätningar behöver genomföras samtidigt som en 

kartläggning av magasinsvolym under språngskikt bör beräknas baserat på bättre 

underlag om bottenförhållandena.  

7.3 Generella åtgärder  

För att hantera problematiken med ett förändrat klimat föreslås det bland annat att man 

ser över skyddszonerna och föreskrifterna vid utformningen av vattenskyddsområden, så 

att hänsyn tas till att tillrinningsområden och rinntider kan ändra karaktär vid ett förändrat 

klimat (SOU, 2015). Vidare framhålls även vikten av att utforma vattenverkens 

beredningssteg så att de kan hantera den förändrade råvattenkvalitet som ett förändrat 

klimat kan medföra. 

Dricksvattensystem behöver även ses över i stort för att öka deras redundans och 

förbättra deras robusthet, för att möta de hot (till exempel torka, skyfall och brand) som 

mer extrema väderförhållanden kan medföra.  
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8 Ekonomisk sammanställning 

8.1 Investeringskostnader 

Alternativens investeringskostnader är sammanställda i Tabell 8-1. Kostnader för 

vattenverk är beräknade av COWI (2018) medan kostnaderna för ledningarna är 

baserade på beräkningarna i avsnitt 5.3.  

Tabell 8-1 Beräknad investeringskostnad i mnkr. 

 Tolken Frisjön Säven  

Vattenverk  
(mark och byggnad) a 173 173 173 

Vattenverk  
(el- och maskin m.m.) a 355 355 355 

Ledningar b 337 337 231 

Summa 865 865 759 
 

a inklusive 14% projektering och 20% oförutsett 
b inkl. 10% projektering och 20% oförutsett  

 

8.2 Drift- och underhållskostnad 

Alternativens driftkostnader är sammanställda från beräkningar i avsnitt 4.14 och 5.3. 

Driftkostnaderna motsvarar de kostnader som är kopplade till vattenverkens föreslagna 

beredningsprocesser (Tabell 4-9) samt de tryckstegringskostnader som är kopplade till 

alternativens råvattenförsörjning och överföring till distributionsnätet.  

Underhållskostnader är schablonmässigt beräknade som procentsats av alternativens 

investeringskostnader för att illustrera ett aktivt (preventivt) underhåll där komponenter 

byts ut eller repareras innan de havererar (t.ex. ett aktivt arbete med att söka efter 

läckage som kan åtgärdas på ledningsnätet).  

Underhållskostnaden är beräknad från investeringskostnaderna exklusive 

projekteringskostnad enligt procentsatserna nedan: 

• Byggnader 0,8% 

• Maskiner, el automatik m.m. 1,5% 

• Ledningar och tunnlar 0,2% 

 

 

 



   

 
 

 

56(66) 
 
RAPPORT 

2020-04-04 

 

FÖRSTUDIE DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING BEM 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

LW p:\bem\ledning\ledningsgrupp\1sekretess\styrelsehandlingar\2020\200422\beslut\inriktiningsbeslut 
va\slutkoncept_förstudie_dricksvattenförsörjning_bem_20200404.docx 
 

 

De årliga drift- och underhållskostnaderna är sammanställda i Tabell 8-2.  

Tabell 8-2 Beräknad drift- och underhållskostnad i mnkr per år. 

  Tolken Frisjön Säven 

Drift 
Vattenverk 14,9 17,4 17,4 

Ledning (tryckstegring) 5,8 10,2 7,3 

Underhåll 

Vattenverk (byggnad) 1,2 1,2 1,2 

Vattenverk (automatik) 4,7 4,7 4,7 

Ledningar 0,6 0,6 0,4 

Summa  27,2 34,1 31,0 

 

 

8.3 Kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten 

Alternativens förväntade kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten, illustrerad i 

Tabell 8-3, är beräknad genom att dividera alternativens drift- och underhållskostnad per 

år med deras dimensionerade produktion på 350 l/s (ca 11 Mm3/år).  

Tabell 8-3 Beräknad kostnad per kubikmeter producerat dricksvatten. 

 
Tolken Frisjön Säven 

Drift 1,9 2,5 2,2 

Underhåll 0,6 0,6 0,6 

Summa (kr/m3) 2,5 3,1 2,8 
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9 Samlad bedömning 

I den tidigare genomförda multikriterieanalysen (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar 

vattenförsörjning, Sweco Environment AB, 20190517), bedömdes flera olika kriterier i en 

så kallad multikriterieanalys. I denna förstudie har några kriterier studerats mer detaljerat, 

dessa kriterier redovisas i Figur 9-1 nedan. Detta gäller genomförandetid 

(anläggningstid), leveranssäkerhet (reservvattenkapacitet), vattenkvalitet 

(råvattenkvalitet, estetisk kvalitet), socialt och miljö (motstående intressen, 

energiförbrukning och miljökonsekvenser) samt ekonomi. 

 

 
Figur 9-1 Kriterier som studerats mer detaljerat i denna förstudie är markerade med svart kant. Kriterier som 
är oförändrade av förstudiens resultat är skuggade medan kriterier som har justerats efter uppdaterad 
kunskap är skarpa i färgen. 

 

9.1 Genomförandetid  

I huvudkriteriet genomförandetid har anläggningstiden justerats då förstudien resulterat i 

att utredningsläget är bättre för Tolkenalternativet än tidigare. Detta beror på att det nu 

bedöms vara klarlagt att Tolkens uttagskapacitet kommer att klara behovet. Tolken och 
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Säven bedöms vara likvärdiga när det gäller den framtida anläggningstiden. 

Utredningsläget är något bättre för Frisjön där Borås idag har bäst kännedom om sjöns 

egenskaper via den befintliga regleringen av sjön, samtidigt som närheten till Sobackens 

anläggning medför att anläggningstiden av ett vattenverk möjligen kan bli enklare att 

genomföra.  

9.2 Leveranssäkerhet  

I huvudkriteriet leveranssäkerhet och delkriteriet reservkapacitet har förstudien visat att 

samtliga sjöar rent fysiskt klarar att leverera den önskade kapaciteten råvatten. Innan 

förstudien genomfördes fanns det en stor osäkerhet kring Tolkens uttagskapacitet. 

Samtliga utredda alternativ kommer medföra signifikant förbättring i 

dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till exempel torka 

eller olyckor.  

Simuleringen visar att det är möjligt att använda Tolken som dricksvattenkälla. 

Råvattenuttaget är stort i förhållanden till tillrinningen, men tack vare ett stort magasin och 

hög sjöprocent kan detta hanteras. Det finns också marginal i sjöns nivå för att kunna 

möjliggöra tappningen och ha högre tappning under vissa perioder på året, eller en högre 

minimitappning. 

Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla 

under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det 

redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att 

använda sjön för råvattenuttag, bör minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 

m³/s. Rådande vattendom skulle därför behöva omprövas för att möjliggöra 

råvattenuttaget.  

Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att använda Säven som dricksvattenkälla. 

Eventuellt kan diskuteras om en något högre regleringshöjd skulle vara lämpligt för att ha 

lite mer marginal samt kunna utjämna flöden något mer.  

Förstudien indikerar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar med avseende på 

reservkapacitet för att kunna fungera som råvattentäkt. Påverkan på omgivningen för 

Frisjön kommer troligen bli mer märkbar för omgivningen än för sjön Tolken och Säven. 

9.3 Vattenkvalitet 

I utredningen har flera olika intagspunkter studerats med avseende på delkriteriet 

råvattenkvalitet.  Av alla studerade punkter i sjöarna har punkterna F1 (Frisjön), S2 

(Säven) och T3 (Tolken) bedömts som de bästa intagspunkterna i respektive sjö.  

Rangordning mellan de tre punkterna är svår att göra. Samtliga tre punkter bedöms som 

möjliga att nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är avskiljningsbarheten 

hos aluminium och risken för intag av alger om man förbrukar vattenmagasinet under 

språngskiktet (eller att språngskiktet försvinner tidigt under säsongen och vattenvolymen 

omblandas).  
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Om det bedöms som acceptabelt att under perioder ta in ett vatten med en något förhöjd 

temperatur (över 12oC) bedöms T3 vara den mest lämpade punkten för ett råvattenintag, 

givet att eventuell alg-problematik är att betrakta som hanterbar. T3 kan även göras än 

mer tilltalande om det visar sig att en alternativ vattenberedningsprocess kan nyttjas. 

Den nya vattenförsörjningen kommer troligen att gå på 100% under något år då Sjöbo 

vattenverk rustas upp, därefter planeras Sjöbo och den nya anläggningen troligtvis köras 

på ca 50% kapacitet. Om det är Tolken som används som råvattentäkt innebär detta att 

det är kan möjligt att råvattnet kan hållas under 12oC, detta behöver dock kontrolleras då 

det är en osäker uppgift). 

När det gäller estetisk kvalitet på utgående vatten från ett planerat vattenverk bedöms 

vattnet från Tolken kunna vara marginellt mer estetiskt tilltalande än motsvarande vatten 

från Frisjön och Säven. 

Både Tolken och Säven har mindre reningsverk som ligger i anslutning till sjön. 

9.4 Socialt & miljö 

I Tolkens närområde bor det relativt många människor som kommer påverkas av de 

restriktioner som kommer förtydligas inom det befintliga vattenskyddsområdet. Samtidigt 

är omgivningen van vid de nivåvariationer som finns i anslutning till stränderna. För 

området vid Säven kommer det att upprättas ett nytt skyddsområde och sjön kommer att 

regleras på ett annat sätt än de nivåvariationer som finns idag. Samtidigt bor det färre 

människor som kommer påverkas runt sjön. Dessa sjöar bedöms vara likvärdiga när det 

gäller motstående intressen.  

Även för Frisjön kommer människor att påverkas vid införande av skyddsområde för 

råvattentäkten. Samtidigt bedöms sjöns tveksamma kapacitet medföra ett något större 

motstående intresse på grund av att nivåvariationerna troligen kommer bli större än idag 

när regleringen förändras till förmån för vattenförsörjningen.  

Både Tolken och Frisjön regleras idag för vattenkraftsproduktion. Båda vattendomarna 

kommer att behöva omprövas om någon av sjöarna skall användas för vattenförsörjning. I 

Frisjön har BEM rådighet vilket troligen kan förenkla en tillståndsprocess. 

 I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 2015-

10-29) pekas Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i 

kommunen. Vidare pekas ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta 

som LIS områden9. Områdena ligger nära sjöns utlopp i norra delen av Tolken och 

bedöms inte påverka vattenkvaliteten vid vattenintaget som föreslås i södra delen av 

sjön.  

 
9 Sedan 2010 kan kommunerna i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen – LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när man 
prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i 
detaljplaner 
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I Vårgårda kommuns ÖP (Översiktsplan 2006, Potential Vårgårda 2006-2015, antagen 

KF 2006-06-21) föreslås ett utbyggnadsområde (R2:5) vid Sävens nordvästra strand. 

I Marks kommuns översiktsplan (ÖP) finns inga föreslagna utvecklingsområden runt 

Frisjön. 

I delkriteriet energiförbrukning visar förstudien att Tolken är det mest fördelaktiga 

alternativet tack vare dess gynnsamma höjdförhållanden mellan sjön och vattenverket 

och vattenverket och distributionsnätet i Borås stad. Medan Frisjön medför de minst 

fördelaktiga höjdförhållandena och långa ledningssträckor. 

Miljökonsekvenserna är svårbedömda i detta läget när det inte är utrett vilka 

miljökonsekvenserna blir i anslutning till vattendragen och ledningsdragningarna. Den 

större andelen av sjön Tolkens tillrinning (ca 33%) som behövs till vattenförsörjningen 

jämfört med Säven (13%) och Frisjön (14%) indikerar att konsekvenserna kan bli något 

mer omfattande för Tolkenalternativet. Det som talar till Tolkens fördel är dels att 

möjligheterna att reglera sjön med hänsyn till naturmiljön ser bra ut samtidigt som 

påverkan på naturmiljön kommer vara på en relativt kort delsträcka av Viskan. 

9.5 Samlad poängbedömning och viktning 

I Figur 9-2 redovisas den tidigare poängbedömningen inom parantes och den nya 

poängbedömningen ovanför. Det kan konstateras att det är små skillnader i 

poängsättningen mellan sjöarna Tolken (7,9 poäng) och Frisjön (7,4 poäng) som ligger 

något högre än för sjön Säven (6,9 poäng). 
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Figur 9-2 Poängbedömning och viktning innan och efter förstudiens genomförande. 

Samma viktning mellan huvudkriterierna har använts i förstudien som i den tidigare 

bedömningen, (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, Sweco 

Environment AB, 20190517), Figur 9-3. 
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Figur 9-3 Viktning av huvudkriterier i genomförda utredningar. 

Inom huvudkriteriet för vattenkvalitet har viktningen justerats till att råvattnets kvalitet 

bedöms stå för 60% vikt (tidigare 40%) och föroreningsrisk för 30% vikt (tidigare 50%) 

och den estetiska kvaliteten för 10% (samma som tidigare). Anledningen till att viktningen 

ändrats är att föroreningsrisken bedöms vara relativt sett hanterbar för alla sjöarna som 

har begränsade föroreningskällor i sin omgivning. Tolken har något fler boende runt sjön 

samtidigt som det finns ett mindre reningsverk medför att Tolken får högre poäng än 

Säven som också har ett reningsverk och Frisjön. Detta beror på att Säven som inte 

regleras aktivt idag kommer få ett nytt skyddsområde samtidigt som sjön kommer 

regleras för vattenförsörjning vilket förväntas möta ett större motstånd än det som 

förväntas vid Tolken. Runt Tolken finns ett skyddsområde som kommer skärpas ifall sjön 

utnyttjas som råvattentäkt samtidigt som boende är vana vid relativt stor 

regleringsamplitud. Även Frisjön kommer behöva upprätta ett skyddsområde för 

vattentäkt samtidigt som konsekvenserna för ett uttag av vatten kommer få större 

konsekvenser än idag.  

Om den tidigare viktningen för vattenkvalitet används så kommer Tolken fortfarande 

framstå som det mest fördelaktiga alternativet med den skillnaden att differensen 

poängmässigt mot de andra sjöarna blir mindre.  

Utredningsarbetet har genomförts stegvis och förstudiens resultat visar poängmässigt att 

Tolken är mest fördelaktig följd av Frisjön och därefter Säven. Tolkens bättre 

uttagskapacitet kommer dock inte riktigt fram i analysen eftersom alla alternativen fysiskt 

kommer klara det kravställda uttaget. Konsekvenserna för omgivningen kommer troligtvis 

bli svårare för Frisjön och detta visar sig under delkriteriet motstående intressen som har 

relativt sett låg viktning.  

9.6 Ekonomi 

I den tidigare utredningen (Handlingsplan för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning, 

Sweco Environment AB, 20190517), beräknades investeringskostnader fram för flera 

olika vattenförsörjningsalternativ. Utöver ytvattentäkternas (Frisjön Tolken och Säven) 

investeringskostnader som beräknats av COWI (2018), beräknades även kostnader för 
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grundvatten och konstgjord infiltration från Varnum samt grundvatten från Bollebygd och 

Dalsjöfors. 

Det var dock endast ytvattentäkterna som klarade det önskade framtida vattenbehovet på 

85% av år 2050s medeldygnsförbrukning under minst 52 veckor, varför det är dessa 

alternativ som redovisas i denna utredning.  

De tidigare framtagna kostnaderna har kompletterats i denna utredning med mer 

detaljerade beräkningar för ledningsdragningar och tryckstegringsstationer, samt drift- 

och underhållskostnader för beredningsprocesserna och kostnaderna för att kunna 

pumpa vatten från råvattentäkterna till vattenverk och distributionsnätet i Borås stad. 

De utredda alternativens totala kostnader över tid redovisas i Figur 9-4, för en driftperiod 

på 30 år och en kalkylränta på 2% (vid rak amortering och exkluderad framtida 

diskontering).  

 
Figur 9-4 Uppdaterad totalkostnad över 30 år (undantaget ledningar som beräknats över 70 år), med 
avseende på investeringskostnader för vattenverk och ledningar, räntekostnad, samt drift- och 
underhållskostnader. 

Den totala kostnaden över tid är beräknad utifrån den sammanställda informationen i 

kapitel 7 och ett antagande om att hälften av Borås Stads distribuerade vatten 

produceras vid Sjöbo Vattenverk och hälften produceras vid det planerade nya 

vattenverket. 

Givet nuvarande underlag så är alternativen relativt lika kostnadsmässigt även om Säven 

framstår som marginellt mer fördelaktigt än Tolken och Frisjön.  
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Över tidsperioden 30 år är alternativens differens är strax över 10%, vilket t.ex. är lägre 

än de osäkerheter som är kopplade till alternativens investeringskostnader (uppskattade 

till 40-50%). 

9.7 Kostnadseffektivitet 

Det mest kostnadseffektiva alternativet har identifierats, se Figur 8-3, genom att dividera 

handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng. 

Resultatet, illustrerat i Figur 9-5, är känsligt för hur viktningen genomförs av de ingående 

kriterierna, då samtliga av de utredda sjöarna är alternativ som skulle fungera för Borås 

Stads framtida dricksvattenförsörjning.  Givet gällande viktning, att störst vikt läggs på 

vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår Tolken som det mest fördelaktiga alternativet 

och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning. 

 

Figur 9-5 Beräknad totalkostnad per poäng, samt rekommenderat handlingsalternativ markerat med grön 
kant. 
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10 Slutsatser 

Förstudien har resulterat i följande slutsatser: 

✓ Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som 

råvattentäkter för Borås stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller 

långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.  

✓ Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen 

vatten i Tolken är ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön 

Säven innehåller en något större volym vatten än Tolken. Både sjön Tolken och 

Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.  

✓ Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som 

dricksvattenkälla under rådande förutsättningar. Den höga minimitappningen 

leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att upprätthålla nivån i 

sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall 

sjön i framtiden utnyttjas som råvattentäkt. 

✓ Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna 

fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven 

bedöms ha näst bäst förutsättningar kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna 

fungera som vattentäkt också. 

✓ Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna 

organiska föreningar, färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt 

alkalisering.  

✓ Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, 

men behöver fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  

✓ Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och 

överföringsledningar är lika för Tolken och Frisjön. Säven har lägre 

investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven till Borås är 

kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås. 

✓ Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att 

rena vattnet är lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa 

vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön har högst kostnader för att pumpa råvatten 

till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta alternativ är mest 

kostsamt.  

✓ Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare 

genomförda utredningen och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4) 

och Säven (6,9) 

✓ Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken 

framstår som det mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som 

inriktningsalternativ för fortsatt utredning.  
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11 Fördjupad förstudie – underlag för samråd och tillståndsprövning 

Om kunskapen kring sjöarna (alternativt bara för sjön Tolken) önskas fördjupas ytterligare 

inför samråd och tillståndsprövning bör följande kompletterande utredningar övervägas: 

✓ Göra tidplan för fördjupad förstudie och delmoment i tillståndsprövning. 

✓ Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms 

vattendrag. Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och 

påbörja utredning av eventuella kompensationsåtgärder. 

✓ Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och 

årsproduktion. 

✓ Studie av bottenförhållanden och tillgänglig vattenvolym under språngskiktet, 

särskilt för Tolken för att ta reda på hur vattenmagasinet under språngskiktet 

förändras över säsongen. 

✓ Fördjupa bedömning av hur klimatförändringar kan påverka vattentillgång och 

vattenkvalitet. Detta kan exempelvis handla om hur stor avdunstningen är jämfört 

med den ökade nederbörden för de sjöar och avrinningsområden som är av 

intresse. 

✓ Pilot, fält eller labbförsök för att få bättre underlag för tillståndsprocess kan 

följande övervägas;  

o Karakteriseringen av förekomsten av mangan och aluminium (om Frisjön 
eller Säven väljs) bör finnas med i fällningsförsöket och/eller via 
provtagning av filtrerade prover för att bedöma om de är partikulärt 
bundna eller ej (man får dock inte med om de är bundna till 
humussyror).  

o Utökad provtagning med PFOS bör genomföras för den sjö som vill 
studeras närmare. 

o Karakterisering av alger bör genomföras under sommarmånaderna för 
att utreda risken för algtoxiner och liknande. 

o Om Tolken väljs bör det övervägas om det ”klarar sig” med en process 
inkluderande enbart fällning på UF. 

o Valet av alkaliseringskemikalier och kalciumhaltbehovet bör diskuteras 
samt vad som eventuellt skulle bli följden av en blandning av vatten 
med olika hårdhetsgrad bör utredas. 

o Fortsatta studier av temperaturprofiler, syreprofiler, turbiditetsprofiler 
etc. bör genomföras på vald punkt. 
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Frågor och svar nytt vattenverk 2020 
 
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/vatten-och-hav/antibiotikaresistenta-bakterier-hittade-i-
svenska-vattendrag/ 

 
Kan dyka upp saker i detaljundersökningar, backa och börja om, kostsamt och resurskrävande  
 
Avstämning med Tom och Kennet 20200608: 
 

 Har politiken fått några svar på frågorna från mötet med BEM? Nej.  

 Vad tänker Tom i dagsläget? Tom har inga tvivel på att det är rätt beslut, verkar vara bästa 
alternativet. Ev. dock då det är samma vattensystem som vår nuvarande vattentäkt. Vad 
tänker politiken är nästa steg? Politiken ska ha separata avstämningar. Flest frågor från 
oppositionen! Se till att få svar på frågorna Pär. Bättre få svar på frågorna nu. Kommer inte 
undan att svara på frågorna, risk att få återremiss. Allmänt råd: ta upp det i ägarsamråd.  
 

Frågor, tankar till BEM Per Karlsson 2020-06-16: 
 

 Ulricehamn? Intagningspunkt T3, är den i Ulricehamns kommun? 
Per pratat med Marie Ström på avfallsbolaget, inte intresserade av samarbete. Per försöker 
ordna ett möte mellan Ulricehamns kommun och politiken i Borås. Tom Andersson och 

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/vatten-och-hav/antibiotikaresistenta-bakterier-hittade-i-svenska-vattendrag/
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/vatten-och-hav/antibiotikaresistenta-bakterier-hittade-i-svenska-vattendrag/
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någon från BEMs styrelse. Per rekar läget med Marie Ström för att få till ett möte mellan 
politikerna i Ulricehamn och Borås.  
 
Ulricehamns kommun, på vilket sätt tagit kontakt? Påverkas invånarna av att det blir 
vattenskyddsområde, kommer begränsningar utökas pga framtida vattenverk? Står inget om 
vattenverk i Ulricehamns nya ÖP som är på samråd (dock svår att söka i. Såhär står det i 
utredningen: I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 

2015-10-29) pekas Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i 
kommunen. Vidare pekas ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta som LIS 
områden9. Områdena ligger nära sjöns utlopp i norra delen av Tolken och bedöms inte påverka 
vattenkvaliteten vid vattenintaget som föreslås i södra delen av sjön.  

 
När utredningen av Tolken görs, så kan det hända att hinder dyker upp som gör det omöjlig eller 
väldigt dyrt att använda Tolken som dricksvattentäckt, om detta händer så kommer en av de 
andra alternativen att undersökas. 
 
Bem skickar i dagarna ett dokument med svar på de frågor som politikerna har ställt.  

 

 Svar på frågor till politiken? Vilka avväganden som gjorts längs vägen. Risk för återremiss 
annars. Svaren kommer nu i veckan!  

 Allmänt råd: ta upp det i ägarsamråd 

 Flera mindre alternativ?  

 Är det lån de ska ta? Grönt lån? Möjlighet till grönt lån! Staden vill göra så många lån som 
möjligt gröna. Andra vattenverk på kommuninvest som fått grönt lån, måste ha andra 
argument än hälsa. Energianvändning minskad pga nya pumpar, klimatanpassning.  

 Vad har valts bort på vägen? Vad har övervägts men valts bort. Underlag måste hålla, det KF 
tar beslut på 

 Kostnad renovering Sjöbo?  separat process. Tar typ 4 år. Vattenverket i Sjöbo kommer 
renoveras när det nya vattenverket är på plats. Renovering av ett vattenverk medans det 
producera dricksvatten är riskfyllt och dyrare än om vattenverket stängs av.  

  

 Är Säven aktuellt med separat ledning?  

 Är ledningarna med i budgeten? Vad är med i budgeten? Räknat med överväganden? Ta med 
alla riskfaktorer, som överklaganden. 875 miljoner, ledningar är med. Se rapport för 
uppdelning mellan vattenverk och ledningar.  

 Kan de göra en lista över alla sjöar, vilka som har utretts och hur, en enkel tabell bara 
Typ:  

Sjö Eventuell utredning, 
namn och år 

Bedömning. 
Överväganden på 
vägen 

Eventuell 
kommentar 

    

    

  
 
 
 Analyserade kriterier i ppt och i undersökningen ser olika ut, varför?  står i utredningen, se 

sida 3 i ” Slutkoncept_Förstudie_dricksvattenförsörjning”  
 
Info från presentation av BEM: 
Vidare utredningar Tolken: 8,7 miljoner 
Två stycken sjöar att utreda vidare: dubbel kostnad 
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En till aktuell sjö: Säven. Men då har man bara en inmatning 
Finns inte skäl enligt BEM att utreda ett alternativ till, allt talar för att Tolken är första alternativet.  
Behöver möjlighet att renovera Sjöbo 
Nytt vattenverk 875 miljoner kronor  
En av de första i Sverige att bygga nytt vattenverk, många står inför samma situation.  
Sjöbo håller 5 år till.  
 
Från utredningen: 
Det mest kostnadseffektiva alternativet har identifierats, se Figur D, genom att dividera 
handlingsalternativens beräknade totalkostnad med deras bedömda totalpoäng.  

Givet gällande viktning, att störst vikt läggs på vattenkvalitet och reservkapacitet, framstår Tolken som det 
mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning. 
 

 
Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, men behöver 
fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  

 
Dagens maximala produktionskapacitet är ca 30 000 m³/dygn, vilket motsvarar ca 347 l/s. Det 
maximala dygnsbehovet förväntas nå denna mängd omkring år 2026.  
 
 

År 2050 har beräknats att medeldygnsbehovet kommer uppgå till ca 32 000 m³/dygn och det maximala 
dygnsbehovet till ca 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 370 l/s respektive 486 l/s). 
 
Den nya dricksvattentäkten skall vid ett eventuellt nödscenario ensam kunna försörja hela Borås 
kommun. När det nya vattenverket tas i bruk planeras för en renovering och uppgradering av det 
befintliga vattenverket. Under en period planeras därför för det nya verket ensamt försörja hela Borås 
kommun. Vattenverken kommer i normalfallet att dela på produktionen och därmed lätta belastningen 
på vattentäkterna, men på grund av initiala behov samt nödscenario behöver ansökan om tillstånd till 
råvattenuttag täcka in det maximala behovet år 2050.  
Föreslagen formulering till ansökan om tillstånd till råvattenuttag är;  
- Årsmedeluttag om 11,7 Mm³/år (motsvarande ca 370 l/s)  

- Maxdygnsuttag om 42 000 m³/dygn (motsvarande ca 486 l/s)  
 

I regleringssimuleringen tillämpas ett medeluttag om 370 l/s över hela året. 
 
Det finns dock olika utmaningar med att genomföra detta:  
För Tolken bedöms att största osäkerheten och utmaningen är effekten i minskat flöde till nedströms 
vattendrag. Detta kan påverka naturmiljön samt kraftproducenter negativt. Effekten av det minskade flödet 
minskar dock med avståndet från sjön då fler avrinningsområden ansluter till vattendraget. Konsekvensen för 
naturmiljön beror på vilken fauna som finns längs vattendraget. 
 
Närvaron av ett språngskikt är positivt ur ett vattenkvalitetsperspektiv då algtillväxt under sommarmånaderna 
sker i sjöns ytskikt som därmed inte påverkar den underliggande vattenmassan. Det som kan vara negativt är 
om bottenskiktet inte har någon kontakt med atmosfären då riskerar syret i vattnet att ta slut om syret 
förbrukas av bottenlevande organismer. Detta kan orsaka reducerande förhållanden som kan leda till förhöjda 
halter av bland annat mangan och ammonium. 
Ett ytvatten som lämpar sig väl för dricksvattenförsörjning är ett råvatten som: 
• Har ett språngskikt under sommarmånaderna. 
• Har en temperaturprofil som möjliggör uttag av vatten med en temperatur under 12oC året runt. 
• Har en råvattenkvalitet som kräver få beredningssteg, med lågt behov av tillsatskemikalier vilket även 
minimerar bildandet av avfalls- och slammängder. 
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Vid vidare arbete med de sjöar som efter genomförd utredning fortsatt är aktuella är det intressant att 
först utreda påverkan på naturmiljö, eftersom denna påverkan komma vara i centrum vid en 
tillståndsprövning. Därefter bör kraftproduktionsintressen kartläggas ytterligare, då detta är ett starkt 
motstående intresse. Följande kompletterande utredningar föreslås:  

 Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms vattendrag. 
Detta för att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och påbörja utredning av 
eventuella kompensationsåtgärder  

 Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och årsproduktion  

  Om Frisjön är fortsatt aktuell, studera historisk reglering och respons i sjön genom att studera 
driftdata  

 

Genomförandetid  
I huvudkriteriet genomförandetid har anläggningstiden justerats då förstudien resulterat i att utredningsläget 
är bättre för Tolkenalternativet än tidigare. Detta beror på att det nu bedöms vara klarlagt att Tolkens 
uttagskapacitet kommer att klara behovet. 
 
Tolken och Säven bedöms vara likvärdiga när det gäller den framtida anläggningstiden. 
Utredningsläget är något bättre för Frisjön där Borås idag har bäst kännedom om sjöns egenskaper 
via den befintliga regleringen av sjön, samtidigt som närheten till Sobackens anläggning medför att 
anläggningstiden av ett vattenverk möjligen kan bli enklare att genomföra. 
 

Leveranssäkerhet  
I huvudkriteriet leveranssäkerhet och delkriteriet reservkapacitet har förstudien visat att samtliga sjöar 
rent fysiskt klarar att leverera den önskade kapaciteten råvatten. Innan förstudien genomfördes fanns 
det en stor osäkerhet kring Tolkens uttagskapacitet. Samtliga utredda alternativ kommer medföra 
signifikant förbättring i dricksvattenförsörjningens motståndskraft mot oönskade händelser som till 
exempel torka eller olyckor.  
Simuleringen visar att det är möjligt att använda Tolken som dricksvattenkälla. Råvattenuttaget är stort 
i förhållanden till tillrinningen, men tack vare ett stort magasin och hög sjöprocent kan detta hanteras. 
Det finns också marginal i sjöns nivå för att kunna möjliggöra tappningen och ha högre tappning under 
vissa perioder på året, eller en högre minimitappning. 
Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla under rådande 
förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att 
upprätthålla nivån i sjön. Om det skall vara möjligt att använda sjön för råvattenuttag, bör 
minimitappningen sannolikt inte vara högre än 0,7 m³/s. Rådande vattendom skulle därför behöva 
omprövas för att möjliggöra råvattenuttaget.  
Simuleringen visar att det skulle vara möjligt att använda Säven som dricksvattenkälla. Eventuellt kan 
diskuteras om en något högre regleringshöjd skulle vara lämpligt för att ha lite mer marginal samt 
kunna utjämna flöden något mer.  
Förstudien indikerar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar med avseende på 
reservkapacitet för att kunna fungera som råvattentäkt. Påverkan på omgivningen för Frisjön kommer 
troligen bli mer märkbar för omgivningen än för sjön Tolken och Säven. 
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I utredningen har flera olika intagspunkter studerats med avseende på delkriteriet råvattenkvalitet. Av 
alla studerade punkter i sjöarna har punkterna F1 (Frisjön), S2 (Säven) och T3 (Tolken) bedömts som 
de bästa intagspunkterna i respektive sjö.  
T3 ser ut att vara på gränsen (inom?) Ulricehamns kommun 
 

 
 
 
 
Rangordning mellan de tre punkterna är svår att göra. Samtliga tre punkter bedöms som möjliga att 
nyttja för ett råvattenintag. Osäkerheter som kvarstår är avskiljningsbarheten hos aluminium och 
risken för intag av alger om man förbrukar vattenmagasinet under språngskiktet (eller att språngskiktet 
försvinner tidigt under säsongen och vattenvolymen omblandas). 
 
Om det bedöms som acceptabelt att under perioder ta in ett vatten med en något förhöjd temperatur 
(över 12oC) bedöms T3 vara den mest lämpade punkten för ett råvattenintag, givet att eventuell alg-
problematik är att betrakta som hanterbar. T3 kan även göras än mer tilltalande om det visar sig att en 
alternativ vattenberedningsprocess kan nyttjas.  
 
Den nya vattenförsörjningen kommer troligen att gå på 100% under något år då Sjöbo vattenverk 
rustas upp, därefter planeras Sjöbo och den nya anläggningen troligtvis köras på ca 50% kapacitet. 
Om det är Tolken som används som råvattentäkt innebär detta att det är kan möjligt att råvattnet kan 
hållas under 12oC, detta behöver dock kontrolleras då det är en osäker uppgift).  
 
När det gäller estetisk kvalitet på utgående vatten från ett planerat vattenverk bedöms vattnet från 
Tolken kunna vara marginellt mer estetiskt tilltalande än motsvarande vatten från Frisjön och Säven.  
Både Tolken och Säven har mindre reningsverk som ligger i anslutning till sjön. 
 

Socialt & miljö  
I Tolkens närområde bor det relativt många människor som kommer påverkas av de restriktioner som 
kommer förtydligas inom det befintliga vattenskyddsområdet. Samtidigt är omgivningen van vid de 
nivåvariationer som finns i anslutning till stränderna. För området vid Säven kommer det att upprättas 
ett nytt skyddsområde och sjön kommer att regleras på ett annat sätt än de nivåvariationer som finns 
idag. Samtidigt bor det färre människor som kommer påverkas runt sjön. Dessa sjöar bedöms vara 
likvärdiga när det gäller motstående intressen.  
 
Även för Frisjön kommer människor att påverkas vid införande av skyddsområde för råvattentäkten. 
Samtidigt bedöms sjöns tveksamma kapacitet medföra ett något större motstående intresse på grund 
av att nivåvariationerna troligen kommer bli större än idag när regleringen förändras till förmån för 
vattenförsörjningen.  
 
Både Tolken och Frisjön regleras idag för vattenkraftsproduktion. Båda vattendomarna kommer att 
behöva omprövas om någon av sjöarna skall användas för vattenförsörjning. I Frisjön har BEM 
rådighet vilket troligen kan förenkla en tillståndsprocess.  
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I Ulricehamns ÖP (Översiktsplan för Ulricehamns kommun, antagandehandling, Kf 2015-10-29) pekas 
Tolken ut som intressant för framtida vattenuttag liksom några andra sjöar i kommunen. Vidare pekas 
ett par områden i norra delen av Tolken ut som intressanta som LIS områden9. Områdena ligger nära 
sjöns utlopp i norra delen av Tolken och bedöms inte påverka vattenkvaliteten vid vattenintaget som 
föreslås i södra delen av sjön. 
 
I delkriteriet energiförbrukning visar förstudien att Tolken är det mest fördelaktiga alternativet tack vare 
dess gynnsamma höjdförhållanden mellan sjön och vattenverket och vattenverket och 
distributionsnätet i Borås stad. Medan Frisjön medför de minst fördelaktiga höjdförhållandena och 
långa ledningssträckor.  
 
Miljökonsekvenserna är svårbedömda i detta läget när det inte är utrett vilka miljökonsekvenserna blir i 
anslutning till vattendragen och ledningsdragningarna. Den större andelen av sjön Tolkens tillrinning 
(ca 33%) som behövs till vattenförsörjningen jämfört med Säven (13%) och Frisjön (14%) indikerar att 
konsekvenserna kan bli något mer omfattande för Tolkenalternativet. Det som talar till Tolkens fördel 
är dels att möjligheterna att reglera sjön med hänsyn till naturmiljön ser bra ut samtidigt som påverkan 
på naturmiljön kommer vara på en relativt kort delsträcka av Viskan. 
 

 
 
Miljö har viktats 25 %, men har inte kunnat bedömas enligt texten. Eller hur ska tabellen tolkas? Fast 
nedan är det 10 % 
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Slutsatser  
Förstudien har resulterat i följande slutsatser:  
  Sjöarna Tolken, Frisjön och Säven skulle alla teoretiskt kunna fungera som råvattentäkter för Borås 
stad. Det finns dock stora skillnader när det gäller långsiktig uttagskapacitet och vattenkvalitet.  

  Sjön Tolken har ett relativt litet avrinningsområde men stor sjövolym. Volymen vatten i Tolken är 
ungefär dubbelt så stor som volymen vatten i Frisjön. Sjön Säven innehåller en något större volym 
vatten än Tolken. Både sjön Tolken och Säven kommer att kunna ha långsiktiga uttag av råvatten.  

  Simuleringarna visar att det inte är möjligt att använda Frisjön som dricksvattenkälla under rådande 
förutsättningar. Den höga minimitappningen leder sannolikt till att det redan idag finns problem med att 
upprätthålla nivån i sjön och att konsekvenserna på omgivningen skulle bli svårare att hantera ifall sjön 
i framtiden utnyttjas som råvattentäkt.  

  Förstudien visar att Tolken är den sjö som har bäst förutsättningar för att kunna fungera som 
råvattentäkt med avseende på möjlig uttagskapacitet. Säven bedöms ha näst bäst förutsättningar 
kapacitetsmässigt och skulle troligen kunna fungera som vattentäkt också.  

  Sjön Tolken har den bästa vattenkvaliteten med avseende på kategorierna organiska föreningar, 
färg, aluminium och övriga kemiska parametrar samt alkalisering.  

  Generella bedömningar med avseende på framtida klimat har utförts i rapporten, men behöver 
fördjupas ytterligare i kommande utredningsskede.  

  Investeringskostnaden i vattenverk, tryckstegringsstationer och överföringsledningar är lika för 
Tolken och Frisjön. Säven har lägre investeringskostnad på grund av att ledningssträckan från Säven 
till Borås är kortare än motsvarande sträckor från Tolken och Frisjön till Borås.  

 

  Drift och underhållskostnaderna är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att rena vattnet är 
lägst vid vattenverket samtidigt som kostnaden för att pumpa vatten till Borås tätort är lägst. Frisjön 
har högst kostnader för att pumpa råvatten till vattenverk och vidare till distributionsnätet varför detta 
alternativ är mest kostsamt.  
 

  Poängbedömningen av de olika sjöarna har uppdaterats mot den tidigare genomförda utredningen 
och ger Tolken högst poäng (7,9) följt av Frisjön (7,4) och Säven (6,9)  

  Alternativet Tolken bedöms vara det mest kostnadseffektiva alternativet. Tolken framstår som det 
mest fördelaktiga alternativet och rekommenderas som inriktningsalternativ för fortsatt utredning.  
 
 

Fördjupad förstudie – underlag för samråd och tillståndsprövning  
Om kunskapen kring sjöarna (alternativt bara för sjön Tolken) önskas fördjupas ytterligare inför 
samråd och tillståndsprövning bör följande kompletterande utredningar övervägas:  
 
  Göra tidplan för fördjupad förstudie och delmoment i tillståndsprövning.  
Inledande naturmiljöinventering av området kring sjöarna och längs nedströms vattendrag. Detta för 
att kunna bedöma konsekvenser av minskat flöde och påbörja utredning av eventuella 
kompensationsåtgärder.  

  Kartläggning av kraftintressen med hänsyn till placering, storlek och årsproduktion.  

  Studie av bottenförhållanden och tillgänglig vattenvolym under språngskiktet, särskilt för Tolken för 
att ta reda på hur vattenmagasinet under språngskiktet förändras över säsongen.  

  Fördjupa bedömning av hur klimatförändringar kan påverka vattentillgång och vattenkvalitet. Detta 
kan exempelvis handla om hur stor avdunstningen är jämfört med den ökade nederbörden för de sjöar 
och avrinningsområden som är av intresse.  

   Pilot, fält eller labbförsök för att få bättre underlag för tillståndsprocess kan följande 

övervägas; o Karakteriseringen av förekomsten av mangan och aluminium (om Frisjön eller Säven 
väljs) bör finnas med i fällningsförsöket och/eller via provtagning av filtrerade prover för att bedöma 
om de är partikulärt bundna eller ej (man får dock inte med om de är bundna till humussyror).  
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 o Utökad provtagning med PFOS bör genomföras för den sjö som vill studeras 
närmare.  

 o Karakterisering av alger bör genomföras under sommarmånaderna för att utreda 
risken för algtoxiner och liknande.  

 o Om Tolken väljs bör det övervägas om det ”klarar sig” med en process inkluderande 
enbart fällning på UF.  

 o Valet av alkaliseringskemikalier och kalciumhaltbehovet bör diskuteras samt vad 
som eventuellt skulle bli följden av en blandning av vatten med olika hårdhetsgrad bör utredas.  

 o Fortsatta studier av temperaturprofiler, syreprofiler, turbiditetsprofiler etc. bör 
genomföras på vald punkt.  
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Dnr KS 2020-00346 1.1.2.1 

  

 

Remissvar: Regional utvecklingsstrategi för Västra 

Götaland 2021-2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända skrivelsen till Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.        

Yttrandet i sin helhet  

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 
gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på 
strategi som går ut på remiss ska, från och med 2021, ersätta den befintliga 
regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin innehåller mål 
och prioriteringar fram till 2030. 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för 
kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, 
akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för 
remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och 
utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.  
 
Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret 
som möjligt. Svaret ska ta upp både det som Borås Stad ser som styrkor i 
strategin och det som behöver ändras. Motiveringen ska vara kortfattat. Västra 
Götalandsregionen önskar svar på följande frågor:  

 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  

 Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett hållbart samhälle?  

 Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt?  

 Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 

 Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 

 Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra? 

 
Borås Stads svar: 
Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?  
Borås Stad tycker förslaget är bra men att det i fortsatt arbete måste tas hänsyn 
till pågående pandemin vars effekter vi inte sett slutet på. Pandemin har 
inneburit stora påfrestningar på samhället i stort. Strategin kommer säkert att 
behöva ta ställning till olika behov för att komma tillbaka till ett ”normaläge”. 
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Det är bra att antalet prioriteringar har minskat mot nuvarande VG2020. Nu är 
det tydligare vilka prioriteringar och områden som vi behöver fokusera på och 
därmed bidra till ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle. 
  
Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett 
föredöme för omställning till ett hållbart samhälle? 
Borås Stad vill självklart vara en del av omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. Att stötta förmågan till innovativ omställning är vårt gemensamma 
mål för att vara en konkurrenskraftig och attraktiv region.  
Bra att det är förtydligat vad som i detta fall menas med hållbart samhälle – 
robust och sammanhållet – jämlikt och öppet – fossiloberoende och cirkulärt. 
Även implementeringen av Agenda 2030 blir en viktig pusselbit i det fortsatta 
arbetet för en omställning till ett hållbart samhälle. 
 
Samhällsutmaningar som gemensamt pekats ut i arbetet inför att förslaget 
arbetats fram och vad vi gemensamt behöver prioritera. 

 Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den 
biologiska mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska 
klimatpåverkande utsläpp inom bland annat transportsektorn.  

 Industrin är starkt internationellt beroende och den globala 
konkurrensen ökar. Utvecklingen inom digitalisering, automatisering 
och artificiell intelligens innebär behov av nya kompetenser.  

 Det finns en brist på arbetskraft inom privat och offentlig sektor, som 
riskerar att förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar 
många arbete.  

 Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt 
beroende på var i länet de bor.  

 De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många 
invånare känner sig inte delaktiga i samhället.  

 Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan 
godkända betyg. En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet 
och många lider av psykisk ohälsa.  

 
 
Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är 
viktigast för gemensamma insatser framåt? 
De långsiktiga prioriteringarna är bra och bygger alla på samverkan och 
gemensamma insatser. Efter pandemin kommer det säkert finnas ett ökat 
behov av att verkställa de långsiktiga prioriteringarna. Flera av de långsiktiga 
strategierna löser inte den enskilda kommunen själv utan det krävs samarbete 
över kommungränser, delregion och region. Även på nationell och 
internationell nivå finns mycket kunskap som kan bidra till stärka de långsiktiga 
prioriteringarna på lokal och regional nivå.   
 
Bygga kompetens 

 I det nyligen antagna strategidokumentet Bildningsstaden Borås står det 
bl.a. I Borås Stad har vi övertygelsen att alla barn och elever vill och 
kan lära. Med denna strategi vill vi fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik 
bildningsstad. 
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 Utbildning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet kopplat 
till arbetsmarknadens behov är en central del för att samhället ska 
utvecklas. 

 Fullföljda studier är nyckeln till det livslånga lärandet.  
 
Stärka innovationskraften 

 Offentlig och privat sektor i samverkan är viktigt för nya innovationer.   

 I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se 
resultat i form av en minskning av koldioxidutsläppen från 
energianvändningen med hela 40 procent från 1990. Det är vi stolta 
över, men arbetet måste ändå intensifieras. Därför har Borås Stad 
antagit en koldioxidbudget som visar att vi måste minska utsläppen av 
koldioxid med 16 procent per år för att nå Parisavtalets ambition om 
att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 
Borås Stad håller just nu på att uppdatera energi- och klimatstrategin 
och har där identifierat områdena byggnation, konsumtion och 
hållbara transporter som viktiga arbetsområden framöver. I det arbetet 
är det viktigt med regional samverkan både lokalt i Sjuhäradsregionen 
och i Västra Götaland, där vi redan har bra samverkansorgan. 

 Borås Stads näringslivsstrategi anger att hållbar tillväxt bygger på 
samverkan. Tillväxtarbetet i kommunen bygger på samverkan mellan 
näringsliv, akademi, medborgaren och kommunen. Människor möts i 
Borås Stad är en inriktning som beskriver vikten av att människor vill 
möta människor såväl i små som stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och 
evenemang bidrar till en positiv bild av kommunen och stärker 
självkänslan. Företagandet växer genom samverkan. Borås Stads 
tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan 
näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till 
utveckling som skapar arbetstillfällen. Borås utvecklar sin framtid på 
arvet inom textil och handel. Borås har spetskompetens inom 
miljöteknik, textil utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi 
sprider kunskap ut i världen och har ett stort internationellt utbyte 
inom handel, textil och forskning. 

 
Knyta samman Västra Götaland 

 I det pågående arbetet med ny järnväg mellan Göteborg-Borås är 
huvudsyftet att knyta ihop de båda städerna och delregionerna samt på 
sikt vill vi också arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion. En 
fortsatt utbyggnad av ny järnväg österut mot Jönköping via Ulricehamn 
är nästa steg för att förverkliga en än större arbetsmarknadsregion och 
knyta ihop två regioner. 

 Tillgänglighet till arbete, utbildning, fritid och bostad innebär att den 
fysiska och digitala infrastrukturen behöver utvecklas. 

 Den enskilda geografiska platsens förutsättningar ska tas tillvara för att 
nå en önskad hållbar stads- och landsbygdsutveckling och är också 
grunden till ett närmande mellan stad och land.    
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Öka inkluderingen 

 Boendesegregation måste brytas för att invånarna ska känna sig 
välkomna i samhällslivet.  

 Skola, kultur- och föreningslivet är ofta nyckeln för att förbättra 
inkluderingen i samhället.  

 Fler människor måste ha eget arbete och försörjning. Förutom egen 
försörjning bidrar detta till sociala nätverk, inflytande och delaktighet.   

 
 
Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för 
gemensamma insatser för de kommande fyra åren? 
De vägledande principerna är en given kraftsamling de närmsta åren, inte minst 
för en återgång till normalläge efter pandemin. I flera av de utpekade områdena 
finns behov av extra satsningar. Det är dock viktigt att inriktningarna, vid 
behov, ses över och revideras varje mandatperiod.  
   
Fullföljda studier 

 Resultaten för Borås Stads grundskolor visar generellt en stor variation 
mellan de olika skolorna. En förklaring är segregation, skillnaderna i 
resultat varierar mellan olika elevgrupper. 

 En kvalitetsrapport som initierats av Gymnasienämnden visar att det 
behövs ett fortsatt utvecklingsarbete för att stärka undervisning och 
resultat. Bland annat en inriktning på ämnet svenska som andraspråk. 
Utveckla huvudmannastöd till rektorerna gällande språkutvecklande 
arbetssätt och utveckla arbetet kring skolnärvaro. Erbjuda riktade 
insatser till skolor utifrån identifierade behov, exempelvis inom 
områdena flickors och pojkars resultat, likvärdig bedömning och 
lärmiljöer. 

 Ett än mer utvecklat samarbete mellan skola och sjukvård för att 
förbättra elevhälsan är viktigt för att elever ska nå bra studieresultat. 

 
 
Digitalisering 

 Digitaliseringen innebär en stor förändring av samhällets viktigaste 
dimensioner. Digitaliseringen är en avgörande pusselbit för tillväxt och 
hållbarhet, välfärd, jämlikhet samt också för trygghet och demokrati.  

 Arbetsmarknadens behov av kompetens inom digitalisering kommer att 
öka. Både näringslivet och den offentliga sektorn är beroende av 
välutbildad personal och därför är det viktigt med nära samarbete med 
akademin. 

 Tillgång till digital information kräver att medborgarna har möjlighet till 
bra uppkoppling - både i tätort och på landsbygden. 

 
 
Elektrifiering 

 Elektrifieringen av fordon och industrin är viktigt för att minska 
klimatpåverkan. Fordonsindustrins pågående arbete med elektrifiering 
är dock inte den enda vägen att gå, även om den troligen blir än mer 
viktig. Förbränningsmotorn har sin roll men med andra förnybara 
bränslen såsom biogas och bränslen från t.ex. skogsavfall.  
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 Ett väl utbyggt elnät som kan möta effektbehovet är avgörande för att 
elektrifieringen ska bidra till att uppnå klimatmålen. 

 Vid bostäder, arbetsplatser och andra viktiga målpunkter bör det finnas 
väl utbyggd laddinfrastruktur. Detta ställer ökade krav på fysisk 
planering och samarbete mellan kommun och näringslivet. 

 För att minska påverkan på miljön har Borås Stad initierat ett projekt 
tillsammans med näringslivet för att bidra till ett miljövänligare och 
tryggare centrum. Projektet som heter Good Goods har inneburit att en 
del paket- och varuleveranser i centrum sker med mindre elfordon. 
Nästa steg är att även en del av avfallstransporterna ska ske med 
elfordon. 

 
 
 
Cirkulära affärsmodeller 

 Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella 
linjära affärsmodellen många företag använder idag. Varor går från att 
linjärt produceras, konsumeras och kasseras till att cirkulärt produceras, 
användas, återanvändas och återvinnas. Ett kretslopp som ställer krav 
på allt från design och tillverkning till returhantering. Att byta från en 
linjär affärsmodell till en cirkulär ställer stora krav på producenten men 
också på mellanled och på konsumenten.  

 Bland annat arbetar Science Park Borås med cirkulär ekonomi 
tillsammans med Högskolan i Borås, RISE m.fl. där huvudfokus ligger 
på textil, konsumtion och samhällsutveckling. Dessa fokusområden är 
viktiga för Borås och visar hur traditionell textilindustri, handel och 
samhällsutveckling tagit ett steg framåt och bidrar till hållbara produkter 
och framtidens cirkulära ekonomi. 

 Konsumenten kommer också ställa högre krav på det som produceras 
och de tjänster som erbjuds så därför är näringslivets affärsmodeller och 
innovationer viktiga för att möta framtidens konsument.   

 
 
Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till 
strategins genomförande? 
De vägledande principerna är bra och fångar ett invånarperspektiv och 
delaktighet som är viktigt för genomförandet. 

 Genom att ta tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter 
skapas en vi-känsla som innebär en stolthet över platsen. 

 Att invånarnas delaktighet och inflytande pekats ut så tydligt är en 
förutsättning för acceptans vid genomförandet. 

 Att experimentera och testa för att lära och även få ta risken att 
misslyckas är en viktig del i lärandet.  

 Ibland är det viktigt att tala med en röst för att sätta Västra Götaland på 
kartan, speciellt i strategiska frågor som bidrar till samhällsutvecklingen i 
hela regionen. 

 Att förändra och ifrågasätta kräver mod men innebär också ofta 
framsteg och nya möjligheter till att möta framtiden.  
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Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt 
genomförande av strategin. Hur tycker ni att strategin ska genomföras? 
Hur kan er organisation bidra? 

 Strategin ska genomföras med fokus på långsiktighet och samarbete. 
Borås Stad arbetar redan nu inom flera av prioriteringarna och vill 
självklart delge andra vårt arbetssätt och resultat. Borås Stad vill också ta 
del av andras initiativ som kan bidra till utvecklingen av kommunens 
verksamheter. Självklart är det så att Borås som den största kommunen 
i Sjuhärad behöver ta en större roll i strategiarbetet med 
grannkommunerna för att genomföra de utpekade strategierna.  

 Ett fortsatt utvecklat samarbete med regelbundna samtal mellan 
kommunen, näringsliv, föreningsliv och akademin skapar en bra 
förutsättning för strategins genomförande. 

           
 

Beslutsunderlag 
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1. regionstyrelsen@vgregion.se  Ange diarienummer RS 2018–0544 och 

organisationens namn i ämnesraden. 

2. info@borasregionen.se  

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Förutsättningarna för Västra Götaland 
är goda 
Innehållet i denna bilaga är baserad på regionrapporten Vår bästa tid är nu 2018 och uppföljaren 
Var det bättre förr? 2020. Förutsättningarna beskriver ett nuläge och kopplar an till de 
samhällsutmaningar som är särskilt angelägna för den regionala utvecklingsstrategin.  

 

Ett Västra Götaland 
Västra Götaland är en stor geografisk plats med 1,7 miljoner invånare och 49 kommuner (2019).  
Länet är stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. Västra 
Götaland har stora naturresurser med vatten, skogar och jordbruksmark, där det rika natur- och 
kulturlivet, den långa kuststräckan och de många sjöarna bidrar till attraktionskraft i länets alla 
delar. Näringslivet karaktäriseras av stora globala företag och av handel med omvärlden.  

 

De flesta har det bra men skillnaderna ökar 
Invånarnas fysiska hälsa har förbättrats den senaste tioårsperioden och befolkningens medellivs-
längd har ökat. Invånarna i Västra Götaland är vid en internationell jämförelse nöjda med sina liv. 
Nio av tio invånare säger att de är nöjda med livet. En känsla av samhörighet, kompetens och 
självständighet ökar förutsättningarna för människors välbefinnande. Samtidigt som de flesta är 
nöjda ökar de socioekonomiska skillnaderna. Statistiken visar att skillnaderna ökar både mellan 
olika orter och mellan olika områden inom samma ort. De grupper som har det sämst har också 
svårigheter med att klara studier, komma in på arbetsmarknaden, få en bostad, har generellt 
sämre hälsa och deltar i mindre utsträckning i kulturlivet. Diskriminering på strukturell nivå är en 
faktor som bidrar till ojämlika villkor för invånarna. Den kan bestå av informella normer eller av 
formella regler och lagar i samhället. 

Välbefinnandet hos gruppen unga vuxna har minskat. Skolresultaten skiljer sig dramatiskt mellan 
olika områden. När personer själva svarar på enkäter är det också tydligt att invånare i resurssvaga 
områden bedömer sina möjligheter att göra något meningsfullt och utvecklas som betydligt 
sämre, jämfört med de som bor i mer resursstarka delar.  

Jämställdheten mellan kvinnor och män har ökat på många områden de senaste decennierna och 
de justerade löneskillnaderna har halverats på tio år. Trots detta är arbetsmarknaden fortsatt 
starkt könsuppdelad. I Västra Götaland är det brist på arbetskraft samtidigt som det råder en hög 
strukturell arbetslöshet. De som idag inte har arbete står ofta långt ifrån arbetsmarknaden. En 
hög andel av de arbetslösa är utrikesfödda med kort utbildning. Andelen utrikesfödda av de 
arbetslösa har ökat från 40 till 60 procent sedan 2012. Däremot har ungdomsarbetslösheten 
minskat under samma period. 

 

  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1745f532-8874-44eb-839c-2ae4dd5a18f1/Regionrapport%2020181221.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1f2fe529-20da-4a7b-afdb-5532108978cb/Regionrapport%20VGR%202020%20Var%20det%20b%c3%a4ttre%20f%c3%b6rr_%20VGR-analys_2020-2%20ver.2.pdf?a=false&guest=true
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Antalet äldre ökar 
Den demografiska utvecklingen innebär en allt större andel äldre i befolkningen, och framförallt 
fler i antal. Befolkningsprognosen fram till 2040 visar att antalet personer över 80 år kommer att 
öka med omkring 65 procent. I antal handlar det om 55 000 fler personer. Den ökningen behöver 
mötas med resurser från samhällets sida. Den andel av befolkningen som försörjer de som inte 
arbetar riskerar att minska i framtiden. En lösning är höjd pensionsålder. Sysselsättningen, 
arbetskraftsdeltagandet i olika åldrar och produktiviteten är flera faktorer som spelar roll för 
utvecklingen. 

 

Klimatet dominerar miljödiskussionen 
Diskussioner om miljö domineras av klimatfrågan och det faktum att utsläppen av växthusgaser 
inte minskar tillräckligt snabbt. I Västra Götaland kommer en stor del av utsläppen från tung 
industri och från trafiken. Utsläppen genererade av individuell konsumtion sker till stor del 
globalt. När det gäller den biologiska mångfalden lever Västra Götaland inte upp till 
internationella konventioner på området och hotade arter drabbas. 

Det finns goda förutsättningar att utveckla mer hållbar produktion och konsumtion. Den 
offentliga sektorn kan vara ett föredöme genom att ställa krav i upphandlingar. Till exempel drivs 
kollektivtrafiken numera med förnybar energi. Näringslivet och företag ser allt oftare hållbarhet 
som en konkurrensfördel och en ökande andel av befolkningen är positiva till en hållbar 
konsumtion.  

 

Global ekonomi med stor handel 
I Västra Götaland finns flera stora företag som verkar på världsmarknaden och är starkt 
integrerade i de globala värdekedjorna. Sedan finanskrisen 2008 har sysselsättningen vuxit kraftigt 
men med en koncentration till urbana områden. I Göteborgs lokala arbetsmarknad har närmare 
80 procent av den nya jobben (netto) skapats sedan 2010. Historiskt har Västra Götaland klarat 
sig väl under tidigare perioder med hög omvandlingstakt och klarat av att ställa om, återhämta sig 
och börja bygga något nytt med grund i de kompetenser som finns. En stark offentlig sektor och 
ett väl utvecklat system för att bygga innovationskapacitet har varit en viktig förutsättning för den 
förändringen.  

Västsverige rankas i EU:s regional innovations scoreboard som en av de mest innovativa regionerna i 
Europa. Samtidigt har Sverige tappat placeringar på andra listor som till exempel Bloombergs 
lista över innovativa länder, bland annat när det gäller att ta patent. Det finns en 
utvecklingspotential när det gäller att få innovationer till marknaden och att bättre nyttiggöra 
forskningsresultat. Västra Götaland har ökat sin specialisering inom forskning och utveckling och 
det är ett område som näringslivet satsar förhållandevis mycket på jämfört med andra regioner i 
världen. Det beror också på stora lärosäten, starka forskningsmiljöer och välutvecklade strukturer 
för innovation. Stora globalt verksamma företag som satsar på forskning och innovation är också 
i sig avgörande för att behålla och rekrytera kvalificerad arbetskraft till länet. Företagen bidrar till 
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en efterfrågan på kvalificerade företags- och IT-tjänster, vilket tillsammans med bland annat 
besöksnäringen är den del av ekonomin som växer snabbast.  

Den långa traditionen av internationell handel, utbyte och samverkan med omvärlden har lett till 
ett omfattande logistiksystem. I Göteborg finns nordens största hamn med 30 procent av svensk 
utrikeshandel och 60 procent av all containertrafik. En betydande del av godstransporterna går på 
väg, och belastar till exempel E6 och E20. Västra Götaland är både mottagare och avsändare av 
gods samt hanterar ett stort genomgående flöde, bland annat till och från Norge. Stora 
investeringar saknas på järnvägssidan, framförallt mellan Göteborg och Borås via Landvetter 
flygplats och mellan Göteborg och Oslo. Mer gods skulle kunna gå på järnväg men 
järnvägsinfrastrukturen tillsammans med kapacitetsbrister begränsar möjligheterna. Bristerna blir 
en broms för svensk tillväxt och ger extra utsläpp av växthusgaser.  

 

Branschstruktur med fokus på industri 
I Västra Götaland finns olika branscher som är starka, unika eller har stor lokal betydelse. 
Internationellt starka branscher finns inom tillverkning, kvalificerade tjänster, Life science och 
kemi. Fordonsindustrin är ett styrkeområde i världsklass inom produktion, forskning och 
innovationsförmåga som sysselsätter drygt 40 000 personer över hela länet men med en 
koncentration i Göteborg. Digitalisering och utvecklingen av eldrivna- och autonoma fordon 
driver fram en omstrukturering inom fordonsbranschen med nya affärsmodeller. Fokus på nya 
teknikområden ger ett förändrat behov av kompetens.  

Besöksnäringen ihop med kulturella och kreativa näringar bidrar till Västra Götalands 
attraktionskraft och skapar förutsättningar för sysselsättning i länets alla delar, med en 
koncentration till Fyrbodal och Göteborgsområdet. Besöks- och upplevelseindustrin är en viktig 
instegsbransch, framförallt för unga. Kvalificerade företags- och IT-tjänster, byggverksamhet och 
besöksnäringen är de delar av ekonomin som växer snabbast. Transport- och logistikbranschen är 
stor och finns i hela länet med tyngdpunkt i Göteborgsområdet. I Skaraborg är det tonvikt på 
livsmedel, möbelindustri, tillverkningsindustri och dataspel. Fyrbodal utmärker sig med 
flygindustrin, handel samt skog- och fiskenäringen. I Sjuhärad finns en lång tradition inom textil, 
mode och material men också maskinindustri.  

 

Inomregional balans  
Idén om en gemensam region där invånare och företag i Västra Götaland får förutsättningar att 
utvecklas är central i visionen om det goda livet. Platser, landsbygder, små och stora orter, städer 
och storstad, kompletterar varandra i ett nätverk. Varje plats i länet har specifika förutsättningar 
och sin egen historia samt samspelar med omgivningen utifrån sina olika förutsättningar och 
möjligheter.  

Västra Götalands regionala kärnor är Göteborg, Borås, Skövde samt Trollhättan-Vänersborg- 
Uddevalla, som samtliga är betydelsefulla utifrån läge, storlek och funktion. Orterna är en del i en 
unik struktur som ger förutsättningar för kvalificerad service, nyskapande och utveckling i hela 
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Västra Götaland. I områden med hög andel säsongsboende uppstår särskilda utmaningar kopplat 
till kommunal service och tillgänglighet. Närheten till Norge präglar gränsområdena. 

De olika förutsättningarna gör att möjligheterna för en hållbar utveckling, med ekonomiska, 
sociala och miljömässiga dimensioner varierar. 

En allt mer kunskapsintensiv ekonomi byggd på global arbetsfördelning har drivit på 
urbaniseringstrenden. Det förstärker obalansen mellan tätbebyggda och glesbebyggda områden. 
Skillnaderna är betydande i till exempel utveckling av sysselsättning. Bostadsbristen är stor i 
nästan alla kommuner och det gäller i första hand personer med sämre socioekonomisk situation. 
På många platser är invånarnas förutsättningar att påverka sin livsmiljö låg. Genom att arbeta 
med gestaltningen av livsmiljön kan områden öka i attraktivitet och bidra till en minskad 
segregation och ohälsa.  

 

Hållbart resande och förbättrad tillgänglighet  
Transporter och mobilitet är ett sätt att kompensera för geografiska avstånd och förbättra 
tillgängligheten till arbete, handel och service. Ett annat sätt är att planera för att verksamheter 
och bostäder lokaliseras på ett sådant sätt att behovet av att förflytta sig minskar. Ett hållbart 
resande gynnas till exempel av förtätning och att bygga stationsnära. Större arbetsmarknads-
regioner till följd av ökad pendling bidrar till en ekonomisk koncentration med högre tillväxt. I 
takt med att transportsystemet har förbättrats har de lokala arbetsmarknadsregionerna blivit 
större i Västra Götaland. De senaste tio åren har antalet som pendlar i Västra Götaland ökat med 
närmare 20 procent. I flera kranskommunerna kring Göteborg pendlar uppåt 70 procent av de 
som arbetar till någon annan kommun.   

Klimatneutrala transporter 
Transporter står för en stor andel av utsläppen av växthusgaser. Omställningen av hela 
transportsektorn till förnybara energislag tillsammans med digitaliseringen möjliggör att minska 
utsläppen på sikt. Hållbara transportsätt behöver utvecklas parallellt med att effektiviteten ökar i 
att kombinera olika transportslag. Omställningen från fossila till förnybara energislag pågår med 
flera olika alternativa bränslen, men på senare tid har det blivit ett ökat fokus på elektrifiering av 
transportsystemet. 
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Strategisk inriktning för uppföljning 
och utvärdering av den regionala 
utvecklingsstrategin  
 
Denna bilaga beskriver hur och när den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–
2030 ska följas upp och utvärderas. Den visar vad som krävs för att få till en systematisk och 
kvalitetsförankrad uppföljning. Utifrån den strategiska inriktningen i denna bilaga ska Västra 
Götalandsregionen ta fram en plan för uppföljning och utvärdering för att skapa en struktur för 
lärande och för att underlätta styrningen. Uppföljning innebär en beskrivning av hur 
strategiarbetet utvecklats över tid och hur den har fungerat. Utvärdering innebär en analys och 
värdering av strategins genomförande, resultat och effekter.  
 
Utgångspunkt för uppföljnings- och utvärderingsplanen är strategins mål att tillsammans gör vi 
Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle.  
Utöver målet kommer strategins långsiktiga prioriteringar, tvärsektoriella kraftsamlingar samt 
genomförandet att följas upp och utvärderas. Samhällsutvecklingen i Västra Götaland följs 
kontinuerligt av Västra Götalandsregionen genom analyser och utredningar. Det ingår inte i den 
formella uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin men är en viktig del i att synliggöra 
utvecklingen och utmaningarna i Västra Götaland. 
 
Syftet med strategin är att peka ut riktningen för gemensamma insatser för Västra Götalands 
utveckling fram till 2030. Enligt förordningen 2017:583 ska den som har ansvaret för det 
regionala utvecklingsarbetet, det vill säga Västra Götalandsregionen, följa upp, låta utvärdera och 
årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Den 
säger också att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara integrerat i den regionala 
utvecklingsstrategin. Förordningen anger också att strategin ska ses över en gång varje 
mandatperiod. 
 
Under våren 2020 kommer Västra Götalandsregionen att göra en hållbarhetsbedömning av det 
förslag på strategi som gått ut på remiss. Utgångspunkten är de globala målen och delmålen i 
Agenda 2030. Resultatet från hållbarhetsbedömningen kommer att påverka hur strategin ska 
följas upp. I samband med att strategin beslutas kommer Västra Götalandsregionen att fastställa 
på vilket sätt det ska ske.  
 

Uppföljning och utvärdering 
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från ett flertal samhällsutmaningar där samverkan är en 
förutsättning för att skapa en omställning till ett hållbart samhälle. Komplexiteten i flera av 
utmaningarna innebär i sin tur svårigheter kopplat till uppföljning. Det är många aktörer som 
berörs på flera administrativa nivåer. Samhällsutmaningarna påverkas även av externa faktorer. 
Det är därför nödvändigt att avgränsa vilka och vems insatser som uppföljningssystemet ska ha 
fokus på. Det handlar även om såväl kvantitativa och kvalitativa resultat och effekter på både kort 
och lång sikt. Uppföljningen av strategin ska kunna visa hur den fungerar över tid vad gäller 
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resultat, genomförande och styrförmåga. Uppföljningen genomförs årligen och utgår från en 
mållogik där aktiviteter, dess resultat och effekter ska hänga samman, samt att det som 
genomförs ska bidra till målet för strategin. Bilden nedan visar vad som är tänkt att följas upp vad 
gäller aktiviteter, resultat och effekter samt på vilket sätt det sker.  
 

 

I samband med att strategin ses över minst en gång varje mandatperiod ska en utvärdering göras 
med syfte att synliggöra om något i strategin och dess genomförande behöver justeras. 
Utvärderingen ska innehålla rekommendationer för en utveckling och omprövning av 
genomförandet. Ett särskilt fokus ligger på kraftsamlingarna eftersom dessa ska ses över och 
justeras en gång per mandatperiod. En slututvärdering av strategin ska också göras där bland 
annat måluppfyllelse och resultat ska belysas. De årliga uppföljningarna är viktiga pusselbitar till 
utvärderingarna.  
 

Strategins mål 
Målet för strategin är: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning 
till ett hållbart samhälle. I strategin beskrivs ett hållbart samhälle som ett Västra Götaland som 
är robust och sammanhållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. 

Om och hur målet uppfylls påverkas av flera faktorer som till exempel konjunktur och andra 
samhällsförändringar. Målet ska följas upp både kvalitativt och kvantitativt. Den kvalitativa 
uppföljningen kommer att avgränsas till att fokusera på hur både de långsiktiga prioriteringarna 
och de tvärsektoriella kraftsamlingarna genomförs och dess påverkan på målet. Upplägget av 
genomförandet samt strukturen kring hur de långsiktiga prioriteringarna och kraftsamlingarna 
följs upp blir därmed centrala.  

Likaså är de vägledande principerna viktiga för den mer kvalitativa uppföljningen. Det handlar 
bland annat om att visa på om och på vilket sätt de vägledande principerna har använts och om 
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detta till exempel har påverkat de beslut som tagits.  
 
Målet kommer även att mätas utifrån utvecklingen av ett antal övergripande indikatorer som 
finns i en indikatorbilaga. Indikatorer är mätbara, hämtas från etablerade källor och ska så långt 
som möjligt gå att hämta årligen. I första hand är det indikatorer som finns på regional nivå för 
målen i Agenda 2030. I bilagan är dessa indikatorer märkta med Kolada1. Statistik på delregional 
nivå samt fördelat på kvinnor och män redovisas när det finns tillgängligt. I samband med att 
strategin ses över kan nya indikatorer tillkomma.  

 

Strategins långsiktiga prioriteringar 
Strategins långsiktiga prioriteringar beskriver de fyra viktigaste områdena för samverkan och 
gemensamma insatser för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. De långsiktiga 
prioriteringarna ska gälla fram till 2030 och är:  
 

• Bygga kompetens – för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande 
• Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 
• Knyta samman Västra Götaland – för hållbar och förbättrad tillgänglighet  
• Öka inkluderingen – för tillit och sammanhållning 

 
Genomförandet och resultat inom de långsiktiga inriktningarna kommer att följas upp av Västra 
Götalandsregionen årligen. En mer detaljerad beskrivning av hur uppföljningen ska läggas upp, 
kommer i nästa steg att arbetas fram i en plan för uppföljning och utvärdering för respektive 
långsiktig prioritering. För att tydliggöra vilka avgränsningar som görs ska det där framgå vad och 
vilka aktörers insatser som ska följas upp. Det är även av betydelse att det framgår på vilket sätt 
respektive långsiktig prioritering bidrar till strategins övergripande mål. Detta som en del av den 
kvalitativa uppföljningen av målet.  
 
Upplägget av det gemensamma genomförandet av en långsiktig prioritering ska utgå från en 
mållogik där det framgår hur valda aktiviteter kopplar till förväntade resultat samt effekter på 
kort, medellång respektive lång sikt. Aktiviteter, resultat och effekter ska målsättas. Det kan 
handla om såväl kvantitativa som kvalitativa mål. I de fall där målen inte är mätbara är det av 
betydelse att de är tydliga nog för att en bedömning ska kunna göras om de är uppnådda eller 
inte. Det är även av betydelse att det framgår hur genomförandet inklusive de vägledande 
principerna och dess påverkan på genomförandet ska följas upp. Även den hållbarhetsbedömning 
av strategiförslaget som genomförs under våren 2020 kommer att ligga till grund för hur de 
långsiktiga prioriteringarna ska följas upp utifrån dess bidrag till Agenda 2030.  
 
 

 
1 I Kolada (www.kolada.se) återfinns bland annat nyckeltal som ska hjälpa kommuner och regioner med 
uppföljningen av deras insats i Agenda 2030 målen. Kolada ägs av Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA).  



5. 
 

Strategins tvärsektoriella kraftsamlingar  
Strategin prioriterar fyra tvärsektoriella kraftsamlingar som ska förstärka arbetet inom de 
långsiktiga prioriteringarna och där extra fokus ska läggas på stärkt samverkan och samordnat 
utvecklingsarbete under en fyraårsperiod. De tvärsektoriella kraftsamlingarna de första fyra åren 
är:  

• Fullföljda studier 
• Digitalisering 
• Elektrifiering 
• Cirkulära affärsmodeller  

 
På samma sätt som för de långsiktiga prioriteringarna kommer genomförandet och resultat att 
följas upp årligen. Även här kommer detaljerna, till exempel vad som ska följas upp, arbetas fram 
i nästa steg i en plan för uppföljning och utvärdering för respektive kraftsamling.  
 
Samma upplägg gäller som för de långsiktiga prioriteringarna, till exempel att aktiviteter, resultat 
och effekter ska målsättas. Därutöver ska det framgå hur kraftsamlingarna stärker arbetet inom 
samtliga långsiktiga prioriteringar. Eftersom kraftsamlingarna ska ses över var fjärde år är 
uppnådd förändring under denna period särskilt viktig och kommer särskilt att ingå i översynen 
var fjärde år. 

 

Genomförande inklusive de vägledande principerna 
Det finns fem utpekade vägledande principer som ska genomsyra genomförandet:  

• Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter. 
• Vi ökar invånarnas delaktighet och inflytande. 
• Vi experimenterar för att lära, skala upp och implementera. 
• Vi talar med gemensam röst. 
• Vi är modiga och förändringsorienterade ledare. 

Dialogen om och planeringen av genomförandet kommer att fortsätta parallellt med att förslaget 
på strategin är ute på remiss under 2020. Resultatet av detta kan komma att påverka hur 
genomförandet ska följas upp. De vägledande principerna kommer att tas upp på en 
övergripande nivå i den årliga uppföljningen samt specifikt följas upp i samband med att strategin 
ses över en gång per mandatperiod. Det handlar bland annat om att visa om och på vilket sätt de 
vägledande principerna har använts i genomförandet och om detta har påverkat de beslut som 
tagits. Har det vägledande principerna till exempel bidragit till ett mer effektivt genomförande av 
kraftsamlingarna?  
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Lärande 
Ett aktivt och systematiskt arbete krävs för att kunna skapa ett strategiskt lärande av de 
uppföljningar och utvärderingar som görs. Något som i sin tur bidrar till att de samlade 
resurserna kan nyttjas på ett effektivt sätt. Modellen för att följa upp strategin bygger på en 
mållogisk ansats som innebär att aktiviteter kopplas samman med resultat, kortsiktiga och 
långsiktiga effekter samt utifrån dess bidrag till målet för den regionala utvecklingsstrategin. 
Ambitionen är att kunna skapa ett system för att kunna följa hur effektiv den regionala 
utvecklingsstrategin är.  
 
Uppföljnings- och utvärderingsresultaten kommer ställas samman till Beredningen för hållbar 
utveckling (BHU)2. För att få ett gemensamt lärande i genomförandet behöver 
näringslivsföreträdande organisationer, kommuner, civila samhället, myndigheter, akademi och 
andra få möjligheter att kontinuerlig diskutera resultat och genomförande. Här kommer befintliga 
nätverk och konferenser som till exempel Framtid Västra Götaland användas. I samband med 
förslag om justeringar och rekommendationer för förändring av den regionala 
utvecklingsstrategin är dialogen särskilt viktig.  
 
Andra analyser och utvärderingar kommer att genomföras av utvecklingen i Västra Götaland. De 
är viktiga som en grund för en gemensam kunskapsuppbyggnad. Det handlar både specifika 
analyser och övergripande analyser liknande regionrapporten Vår bästa tid är nu? som togs fram 
som underlag inför skrivandet av strategin och uppföljaren Var det bättre förr? från 2020. Det 
handlar även om att följa utvecklingen i jämförelse med omvärlden, till exempel genom EU:s 
Regional Innovation Scoreboard och EU Regional Competitiveness Index. Västra 
Götalandsregionens rapporter publiceras på    
 

Tidplan  
Den regionala utvecklingsstrategin ska följas upp årligen och utvärderas en gång varje 
mandatperiod samt i samband med avslut. Västra Götalandsregionen ansvarar för att det sker. 
Det handlar om att följa upp målet, genomförandet och resultat av de fyra långsiktiga 
prioriteringarna, de tvärsektoriella kraftsamlingarna samt genomförandet:  

• Årligen:  
- Sammanställning och analys av utfall av valda indikatorer där utvecklingen sätts i ett 

sammanhang. 
- Genomförandet och resultat av de långsiktiga prioriteringarna samt utifrån dess 

bidrag till målet.  
- Genomförandet och resultat av de tvärsektoriella kraftsamlingarna samt dess bidrag 

till målet.  
• Minst en gång per mandatperiod i samband med översyn av strategin: 

- Utvärdering av genomförandet. De årliga uppföljningarna är här en viktig input.  

 
2 BHU består av politiska representanter både från VGR och från kommunerna (fyra ledamöter per 
kommunalförbund). I BHU sker samrådsdiskussioner för avstämning med kommunerna och beredning inför 
regionstyrelse och regionfullmäktige. 
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- Mer djupgående uppföljning av de vägledande principernas påverkan på 
genomförandet.  

• Avslut:  
- Slututvärdering. 

Indikatorbilaga  
 

Indikator Återfinns 
i Kolada Metod 

Koppling i första hand till Robust och sammanhållet   
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Ja SCB  
Medellivslängd kvinnor och män, år Ja SCB  
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, totalt län, andel (%) Ja SCB och Skolverket  
Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Ja SCB  
Bruttonationalprodukt (BRP), kronor per invånare Ja SCB  
Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, län, andel (%) Ja SCB  
Långtidsarbetslösa 25–64 år, andel (%) av befolkningen Ja Arbetsförmedlingen  

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Ja PTS 
bredbandskartläggning  

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) Ja SCB  
Demografisk försörjningskvot Ja SCB  
Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare  Bolagsverket och SCB  
Lokala arbetsmarknader i Västra Götaland, antal  SCB 
Diversifiering i form av antal branschförekomster i en regional 
ekonomi  rAps-Ris 

Konjunkturåterhämtning  SCB regional basfakta 
Investeringsvolymer i varu- och tjänsteproducerande branscher, 
kronor per invånare  SCB regionalräkenskaper 

Företag och organisationer i VG som upplever att brist på 
kompetent arbetskraft är ett hinder för att utveckla och expandera 
verksamheten, andel (%) 

 Arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadsprognos 

Koppling till i första hand Jämlikt och öppet    
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns 
mediannettoinkomst, andel (%) Ja SCB  

Invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Ja3 Hälsa på lika villkor. 
Andel av befolkningen 18–84 år som anger dålig eller mycket dålig 
hälsa, andel (%)  VGR Hälsa på lika villkor 

Andel svarande som anser sig nöjd med demokratin i Västra 
Götaland (mycket nöjd, ganska nöjd), andel (%)  SOM Väst 

Arbetskraft som arbetar i ett yrke som motsvarar deras kompetens 
(matchningsgrad), andel (%)  SCB genom 

Tillväxtverket 
Sysselsättningsgrad andel av den arbetsföra befolkningen som 
arbetar, andel (%)   SCB 

Medborgardelaktighet, antal grupper som nås  SCB 
Utbytesstudenter från EU/utanför EU per lärosäte, antal respektive 
andel (%)  UKÄ 

Koppling till i första hand Fossiloberoende och cirkulärt    
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, 
MWh/invånare Ja Energimyndigheten och 

SCB  
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) ja Avfall Sverige  

 
3 Kommer hämtas från VGR Hälsa på lika villkor för att möjliggöra en delregional fördelning. 
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Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton C02-ekv/invånare ja SCB  
Svarande som anser sig nöjd med möjligheterna till att leva på ett 
hållbart sätt (mycket nöjd, ganska nöjd), andel (%) svarande  SOM Väst 

Industrins miljöskyddsinvesteringar, kronor per invånare  SCB 
 



 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 3. Så tog vi fram 
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Remissversion regional utvecklingsstrategi 2021–2030  

 

  



2. 
 

Så tog vi fram strategin – 
utgångspunkter, process och vägval 
 

I denna bilaga beskriver vi ramverk och utgångspunkter för den regionala utvecklingsstrategin, 
vad en regional utvecklingsstrategi är och vilken roll den har. Här beskriver vi även processen 
från 2018 fram till att förslaget på strategi skickas ut på remiss i april 2020 – hur delaktigheten 
sett ut hittills och några av de vägval som gjorts. En viktig del av processen är att strategin skickas 
ut på en bred remiss, och parallellt med remissen fortsätter samtalen 2020 om hur strategin ska 
genomföras.  

Strategiförslaget tar upp vikten av ett robust samhälle med hög gemensam beredskap för 
oförutsedda händelser. Förslaget föreslår bland annat utökad risk- och omvärldsanalysanalys för 
att stärka vår gemensamma förmåga att hantera både kända och okända risker och möjligheter i 
genomförandet av strategin. Förslaget på strategi togs fram under 2019, det vill säga innan covid-
19 och de allvarliga effekter som spridningen medför. Det är en utveckling som visar hur viktigt 
det är att vi arbetar med risk- och omvärldsanalyser och är förberedda på olika framtida scenarier. 

Bilagan är ett stöd för att förstå strategins logik, innehåll och form samt den process och de 
inspel som lett fram till remissversionen. Bilagan utgör ett viktigt underlag för att bevara den 
kunskap och de lärdomar som gjorts längs vägen.  

Målet är att strategin ska tas fram med stor delaktighet och transparens. Därför presenteras 
dokumentation kontinuerligt via webben, www.vgregion.se/samtalvg2030. Där finns information 
om genomförda dialogtillfällen, sammanställningar av inspel längs vägen och aktuella 
analysunderlag. 

 

Utgångspunkter för framtagandet – ramverk och erfarenheter 
Några utgångspunkter har varit vägledande när strategin har tagits fram. Utgångspunkterna 
baseras på lagar och förordningar för det regionala utvecklingsarbetet, lärdomar från föregående 
strategi och ett mångårigt regionalt utvecklingsarbete samt internationella och nationella 
styrdokument som påverkar strategins utformning. 

Den regionala utvecklingsstrategin beslutas av regionfullmäktige, och den styr, tillsammans med 
regionfullmäktiges budget, Västra Götalandsregionens (VGR:s) satsningar på regional utveckling. 
Strategin ska vägleda kommuner, kommunalförbund, näringsliv, akademi och institut, det civila 
samhället samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i arbetet med regional utveckling. 

Utgångspunkter när strategin tagits fram 

Följande utgångspunkter har varit vägledande i vårt arbete med att ta fram strategin:  

• Strategin pekar ut övergripande mål för Västra Götalands utveckling samt en handfull 
gemensamma prioriteringar. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
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Strategin gäller 2021–2030, men ses över en gång per mandatperiod. 

• Strategidokumentet är mer kortfattat och inte lika detaljerat som den förra regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG2020). 

• Agenda 2030 fungerar som ramverk för strategin. 
• Strategin ska leda till ett konkret och kraftfullt gemensamt genomförande. 

Lag och förordning 

Enligt lagen om ett regionalt utvecklingsansvar (2010:630) och förordningen om regionalt 
tillväxtarbete (2017:583) ska en regional utvecklingsstrategi tas fram för länets utveckling 
tillsammans med kommuner, länsstyrelse, berörda statliga myndigheter, organisationer och 
näringsliv. Västra Götalandsregionen har ansvaret för att i samverkan utarbeta och fastställa 
strategin samt för att samordna insatser för dess genomförande.  

Enligt förordningen ska strategin: 

• vara samlande och sektorsövergripande 
• bygga på analys av förutsättningarna för hållbar tillväxt i länet 
• innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för länets utveckling 
• bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, 

regional, nationell och internationell nivå 
• ligga till grund för strukturfondsprogrammens mål inom tillväxt och sysselsättning och 

territoriellt samarbete. 

Det är upp till varje region att bestämma för vilken tidsperiod som strategin ska gälla; 
förordningen reglerar dock att den ska ses över en gång varje mandatperiod. 

Erfarenheter från mångårigt regionalt utvecklingsarbete 

Västra Götalandsregionen bildades på försök 1999 och organisationen permanentades 2011. 
Därmed finns i dagsläget sammantaget 20 års erfarenhet av att driva regionalt utvecklingsarbete i 
samverkan i Västra Götaland. De förtroendevalda på regional nivå har genom åren haft höga 
ambitioner för det regionala utvecklingsarbetet och Västra Götalandsregionen avsätter i en 
nationell jämförelse en stor andel egna resurser. Det har varit viktigt att bygga vidare på denna 
grund i den nya strategin. 

Lärdomar från föregående strategi 

Halvtidsutvärderingen av den nuvarande regionala utvecklingsstrategin VG2020 gav värdefulla 
lärdomar som använts när förslaget till ny strategi tagits fram. VG2020 hade ett brett engagemang 
när det togs fram, men det har delvis tappats längs vägen. För att en strategi ska vara relevant för 
kommuner och andra aktörer krävs nära dialog och god förankring hela vägen – både när 
strategin tas fram och när den genomförs.  

VG2020 har ett brett innehåll, vilket har fördelar. Men det innebär samtidigt en utmaning i att 
peka ut vad som är prioriterat, och en lärdom från utvärderingen av VG2020 är att begränsa 
antalet prioriteringar i strategin för att möjliggöra större genomslag för de gemensamma 
satsningarna inom ramen för strategin. 
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Nationella och internationella styrdokument – Agenda 2030 som ramverk 

Nuvarande nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft gäller till och med 
2020. Det är i skrivande stund inte klart hur efterföljande strategi kommer se ut. När vi tagit fram 
förslaget till regional utvecklingsstrategi har vi därför lutat oss på nuvarande nationella strategi. 
Riksdagen har dock nyligen beslutat om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken: 
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla 
delar av landet”. 

Den internationella strategi som gett den främsta vägledning för mål och insatser i den regionala 
utvecklingsstrategin är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. 
Hållbarhetsmålen ska även integreras i allt policyarbete framåt inom ramen för den europeiska 
sammanhållningspolitiken, där EU:s tillväxtstrategi Den europeiska gröna given innehåller viktiga 
prioriteringar i målet att göra EU klimatneutralt till 2050. 
 

Så här har vi tagit fram strategin  
Processen att ta fram förslaget till regional utvecklingsstrategi kan delas upp i olika steg, vilka 
illustreras i figuren nedan tillsammans med de huvudaktiviteter som genomförts. Samtliga steg 
beskrivs – från analysfas, till dialog och samtalsfas till sammanställning av förslag och 
konsultation fram till remiss.  

 

Nulägesbild och analys  

En kunskapskonferens i januari 2019 som Västra Götalandsregionen bjöd in till fungerade som 
en kickoff inför att nästa regionala utvecklingsstrategi skulle tas fram. Konferensen utgick från 
regionrapporten Vår bästa tid är nu?, som är en samlad analys av tillståndet och utvecklingen i 
Västra Götaland. På konferensen deltog representanter från kommuner, högskolor och lärosäten, 
näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhället.  

Regionrapporten har varit det huvudsakliga analysunderlaget när vi tagit fram förslaget till 
strategi, men även andra kunskapsunderlag har använts. Underlagen kan nås via den webbsida 
www.vgregion.se/samtalvg2030 som skapats om arbetet med strategin samt via VGR:s 
analysportal. 

Regionrapportens resultat presenterades våren 2019 för politiker på regional och delregional nivå 
för att bidra till ökad kunskap om utvecklingen i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
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Dialog och delaktighet 

En viktig utgångspunkt i processen med att ta fram förslaget till strategi har varit att säkerställa en 
bred delaktighet. Under våren 2019 genomfördes därför en första samtalsfas för att fånga in 
behov, erfarenheter och kunskap. Cirka 40 samtal och seminarier arrangerades, där totalt drygt 
700 personer deltog från kommuner, kommunalförbund, näringsliv, akademi, civila samhället, 
länsstyrelsen och andra myndigheter samt ett antal andra utvecklingsaktörer. Samtalen fördes till 
stor del i befintliga samverkansforum och samspelade med andra regionala processer, till exempel 
strukturbildsarbetet (regional fysisk planering), Kraftsamling fullföljda studier, Klimat 2030 samt 
framtagandet av en ny kulturstrategi och ett nytt trafikförsörjningsprogram.

Inspelen från samtalen analyserades och en sammanfattning skickades ut till de 700 personer som 
deltagit. Materialet tillgängliggjordes även för en bredare målgrupp via webben, där det fanns 
möjlighet att lämna ytterligare reflektioner digitalt. De samlade inspelen bidrog även till upplägget 
av fortsatta processen.  

Hösten 2019 låg fokus på att bearbeta resultaten av vårens alla samtal och på att initiera politiska 
samtal mellan region och kommuner i de fyra delregionerna. Ett samtalsunderlag togs fram som 
baserades på dels inspelen från vårens samtal, dels olika analys- och kunskapsunderlag. Vi 
arrangerade även två tvärsektoriella fördjupningsdagar med syfte att konkretisera områden med 
behov av kraftsamling. Totalt deltog 200 personer.  

I december 2019 arrangerades VGR:s årliga konferens Framtid Västra Götaland. Temat var 
ledarskap och samverkan i en tid av omställning och konferensen var en del i framtagandet av 
förslaget till regional utvecklingsstrategi. Föredrag och workshops speglade många av de frågor 
och behov som lyfts i dialogerna 2019 om hur man kan skapa ett ännu mer kraftfullt gemensamt 
regionalt utvecklingsarbete för ett hållbart Västra Götaland. Över 500 personer deltog. 
Deltagarna fick även möjlighet att göra medskick om vad de ansåg var viktigast för starkare 
samverkan och ledarskap, framgångsfaktorer för ökad omställningstakt och övriga medskick till 
strategins genomförande.  

Under hela 2019 var det också möjligt att lämna inspel till strategiarbetet digitalt via webben.  

Politisk beredning inom Västra Götalandsregionen 

Strategin ska beslutas av regionfullmäktige och arbetet bereds via beredningen för hållbar 
utveckling (BHU). BHU består av politiska representanter både från VGR och från kommunerna 
(fyra ledamöter per kommunalförbund). I BHU sker en strategisk bearbetning av den regionala 
utvecklingsstrategin genom både avstämning med kommunerna och beredning inför 
regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Regionfullmäktige hade i oktober 2019 en hearing på temat regional utvecklingsstrategi, där alla 
åtta partier förberett inspel om vilka frågor de ser som viktigast för Västra Götalands utveckling 
till 2030.  

Regionutvecklingsnämnden är ansvarig för att den regionala utvecklingsstrategin tas fram och att 
det sker enligt förordningen. Övriga nämnder och beredningar inom regional utveckling samt 
nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvården har löpande fått information om arbetet och 
getts möjlighet att bidra i processen. 
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Sammanställning av strategiförslag och konsultation  

Förslaget till strategi är sammanställt av tjänstepersoner inom Västra Götalandsregionen. Det 
baseras på analysunderlag samt de inspel och dialoger som skett 2019. Under skrivfasen har vi 
konsulterat nyckelaktörer för att säkerställa att innehållet är relevant och att det speglar de inspel 
som olika aktörer lämnat. Regelbundna politiska avstämningar har även gjorts med 
regionutvecklingsnämnden och beredningen för hållbar utveckling.  

Remiss 

Remisstiden för förslaget till regional utvecklingsstrategi löper från april till den 13 augusti 2020. 
Bland de över 150 organisationer som får möjlighet att svara på remissen finns alla länets 49 
kommuner, kommunalförbunden, näringslivets organisationer, representanter för det civila 
samhället, universitet, högskolor och institut, myndigheter och övriga organisationer som har 
viktiga roller i det gemensamma regionala utvecklingsarbetet. Strategin går även ut på remiss till 
nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen.  

Hållbarhetsbedömning av strategiförslaget 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling, och en fördjupad hållbarhetsbedömning kommer att göras under 2020, för att 
tydliggöra hur strategin ska bidra till Agenda 2030. Resultatet av hållbarhetsbedömningen 
kommer vara ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om den slutliga 
strategin. 
 

Så här har olika aktörsgrupper deltagit i arbetet  
 

Nedan beskriver vi hur olika aktörsgrupperna deltagit i framtagandet, uppdelat på kommunerna, 
näringslivet, civila samhället och myndigheter. Här beskrivs även den think tank (tankesmedja) 
som stöttat under processen. 

Kommuner 

En nära dialog och ett samarbete mellan VGR och kommunerna är en viktig framgångsfaktor för 
ett kraftfullt regionalt utvecklingsarbete i hela länet – inte minst i ett så stort län som Västra 
Götaland. Under 2018 genomfördes flera samtal om hur samverkan kan stärkas mellan 
kommuner och VGR samt om hur lärdomarna från halvtidsutvärderingen av VG2020 ska tas 
omhand. När arbetet med att ta fram förslaget till ny strategi inleddes 2019 samlade 
kommunalförbunden tidigt kommuncheferna i de fyra delregionerna för samtal med VGR om 
mål och långsiktiga prioriteringar för Västra Götalands utveckling till 2030. 

Hösten 2019 vidtog politiska samtal mellan kommuner och VGR genom samtal mellan 
regionutvecklingsnämnden och kommunalförbunden samt Business Region Göteborgs styrelser. 
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) bjöd in till en kunskapsdag om den regionala 
utvecklingsstrategin och den regionala samverkan, och strategin har varit en återkommande punkt 
på BHU:s möten sedan hösten 2018.  
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Näringsliv 

Tre seminarier anordnades i maj–juni 2019, för näringslivet och de aktörer som arbetar med 
näringslivs- och innovationsfrågor. Temat var innovation och konkurrenskraft med fokus på vad 
som krävs för en långsiktigt hållbar utveckling i Västra Götaland till 2030. 
Regionutvecklingsnämndens presidium bjöd dessutom in ett antal västsvenska företag till ett 
dialogmöte i början av hösten 2019. 

Civila samhället 

Det civila samhällets representanter har en viktig roll i omställningen till ett hållbart Västra 
Götaland. Det civila samhällets deltagande har bland annat skett via Västra Götalandsregionens 
samråd; Sociala ekonomins råd (SER) och de fem samråden för nationella minoriteter, 
funktionsnedsättning, hbtq, mänskliga rättigheter och barnrätt. Utöver samråden har 
nyckelorganisationer som representerar civila samhället bjudits in till samtalstillfällen och 
fördjupningsdagar.  

Myndigheter 

Den regionala utvecklingsstrategin är en gemensam prioritering för samverkansfrågor mellan 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och VGR. Kontinuerlig dialog och samverkan har skett på 
länslednings- och tjänstepersonsnivå under hela processen. Länsstyrelsen har även ett ansvar att 
säkerställa andra statliga myndigheters deltagande, och den regionala utvecklingsstrategin har 
diskuterats när länsstyrelsen bjudit in myndigheter i länet till gemensamma möten.  

Think tank 

En extern think tank (tankesmedja) har stöttat i arbetet med att ta fram strategin. Den bildades 
för att utmana perspektiv och bidra i arbetet med att identifiera områden av stor betydelse för 
Västra Götaland. Syftet har varit att se möjliga risker och outnyttjade synergier som bidrar till att 
strategin blir både aktuell och relevant. Think tanken har arbetat självständigt och neutralt, och 
dess medlemmar har fått uppdraget att agera fristående från sina organisationer.  

 

Vägval fram till remissversionen 
I detta avsnitt beskrivs några av de vägval som gjorts längs vägen fram till att förslaget till strategi 
skickas ut på remiss. Vägvalen motiverar strategins form och innehåll.  

Strategin ska ha en utmaningsdriven ansats 

En regional utvecklingsstrategi ska bygga på kunskap och analys av förutsättningar och 
utmaningar för länets utveckling. Det har därför varit viktigt att nå samsyn om vilka huvudsakliga 
samhällsutmaningar som strategin ska utgå ifrån. Många aktörer som deltagit i arbetet med att ta 
fram förslaget till strategi ser det som en styrka att våga lyfta det som är svårt. Det har även blivit 
tydligt att många delar insikten om att olika samhällsutmaningar är ömsesidigt beroende av 
varandra och därmed måste hanteras parallellt. Utifrån detta har valet gjorts att ha en 
utmaningsdriven ansats i strategin.  



8. 
 

Strategin ska vara en agenda för omställning  

De samhällsutmaningar och megatrender som identifierats, tillsammans med behovet av att 
kunna möta oväntade händelser, gör att det krävs en omställning inom flera utvecklingsområden 
snarare än anpassningar och justeringar. Därför är den regionala utvecklingsstrategin formulerad 
som en omställningsagenda. Strategins mål är att göra Västra Götaland till ett föredöme för 
omställning till ett hållbart samhälle. Målet ska dels visa rörelse och riktning, dels signalera att 
regionens långsiktiga konkurrenskraft och attraktivitet påverkas av Västra Götalands kapacitet att 
ställa om till ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle.  

Strategin ska innehålla ett antal gemensamma prioriteringar 

En av utgångspunkterna när förslaget till strategi tagits fram var att peka ut en handfull 
gemensamma prioriteringar. Halvtidsutvärderingen av strategin VG2020 visade att dess bredd 
gjorde det svårt att se vad som var prioriterat. Förslaget till kommande strategi har därmed 
prioriterat några områden där förändringstakten behöver accelerera och där det samtidigt krävs 
samverkan för att åstadkomma förändringen. Att göra denna prioritering, det vill säga att välja 
och välja bort, har varit ett av de svåraste momenten i arbetet.  

Strategins prioriteringar utgörs av fyra långsiktiga prioriteringar till 2030 och fyra tvärsektoriella 
kraftsamlingar som ses över en gång varje mandatperiod.  

Prioriteringarna har valts utifrån följande kriterier: 

• De utgår från identifierade samhällsutmaningar och är utmaningsdrivna. 
• De är strategiskt viktiga frågor på regional nivå och för Västra Götalands utveckling. 
• De kännetecknas av att en aktör ensam inte kan lösa prioriteringen – de kräver samverkan 

mellan flera olika aktörer. 
• De kännetecknas av långsiktighet och ett behov av strukturella förändringar i form av 

systemomställning och förmåga att agera tillsammans, mer kraftfullt och på nya sätt. 

Strategin ska även ta upp hur – inte bara vad  

Huvudfrågeställningen i dialogerna 2019 har handlat om vad det är viktigast att gemensamt 
prioritera och kraftsamla kring fram till 2030. Under hela processen har dock behovet av att 
diskutera och utveckla frågan om hur det ska ske blivit tydligt, det vill säga vilka arbetssätt och 
verktyg som kan stötta ett kraftfullt genomförande över sektorsgränser. Det handlar också om 
hur de tre hållbarhetsdimensionerna integreras i genomförandet. Inspelen har bland annat 
resulterat i att strategiförslaget innehåller tvärsektoriella kraftsamlingar och vägledande principer 
för det gemensamma genomförandet. 

Strategin ska ta tillvara olika platsers förutsättningar 

Västra Götaland är en stor region med ojämn geografi där olika delar och platser har olika 
förutsättningar, möjligheter och behov av utveckling. Att strategin ska utgå från olika platsers 
förutsättningar och möjligheter har lyfts som viktigt i många av aktörssamtalen. Därför föreslås 
en av de fem vägledande principerna för strategins genomförande handla om just detta. 
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Diarienummer RS 2018–05444  

Remiss – Regional utvecklingsstrategi 
Västra Götaland 2021–2030 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Det förslag på strategi som går ut på remiss ska, från och 

med 2021, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020. Strategin 

innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.  

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, 

kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från 

dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag1 

om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi. 

Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

tagits fram, finns på www.vgregion.se/samtalvg2030    

Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför förlängt 

remissperioden till 30 september. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.  

 

Så svarar ni 
Västra Götalandsregionen önskar svar på remissen senast den 30 september 2020. Svaret skickas 

in i wordformat (döpt med er organisations namn) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange 

diarienummer RS 2018–0544 och organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson 

för ert remissvar.  

Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta 

upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera 

kortfattat. Vi önskar att ni beaktar följande i era svar:  

• Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans? 

• Vad tycker ni om målet Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för 

omställning till ett hållbart samhälle? 

 

1 Regionrapporten ”Vår bästa tid är nu” 2018 och uppföljaren ”Var det bättre förr?” 2020. 

http://www.vgregion.se/samtalvg2030
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se


 

• Fångar urvalet av långsiktiga prioriteringar de utmaningar som är viktigast för gemensamma 

insatser framåt? 

• Fångar de tvärsektoriella kraftsamlingarna de viktigaste områdena för gemensamma insatser 

för de kommande fyra åren? 

• Hur ser ni på de vägledande principerna och hur de kan bidra till strategins genomförande?  

• Samarbete mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av strategin. 

Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

 

Så behandlas synpunkterna 
Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att 

remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på www.vgregion.se/rus-

remiss. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin som behandlas i 

beredningen för hållbar utveckling (BHU)2 och regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på 

regionfullmäktige våren 2021.  

Synpunkter i remissvaren kommer även tas till vara i Västra Götalandsregionens 

programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027 

och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.   

 

Remisshandlingar 
• Missiv med frågor och sändlista (det här brevet) 

• Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

• Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar regional utveckling i Västra Götaland 

• Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala 

utvecklingsstrategin 

• Bilaga 3. Så tog vi fram strategin – utgångspunkter, process och vägval 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 

2 Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunalförbunden i Västra Götaland.  

http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss
http://www.vgregion.se/rus-remiss


 

Presentation av förslaget 
I slutet av april/början av maj kommer vi att arrangera ett digitalt möte för att presentera förslaget 

och ge möjlighet att ställa frågor. Datum och anmälningslänk kommer att läggas upp på 

www.vgregion.se/rus-remiss.  

Ett presentationsmaterial om förslaget på regional utvecklingsstrategi, finns tillgängligt för alla 

som vill använda det, på www.vgregion.se/rus-remiss.  

 

Frågor 
Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria Jakobsson, 0707-23 23 87, 

maria.v.jakobsson@vgregion.se.   

 

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar! 

 

Ann-Sofi Lodin   Helena L Nilsson 

Regiondirektör   Regionutvecklingsdirektör 
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Sändlista

Västra Götalands 49 kommuner 

Boråsregionens kommunalförbund1 

Business Region Göteborg1 

Fyrbodals kommunalförbund1 

Göteborgsregionens kommunalförbund1 

Skaraborgs kommunalförbund1 

 

Almi Företagspartner Väst AB 

Arbetsförmedlingen 

Balthazar Science Center 

Boverket 

Chalmers 

Coompanion Fyrbodal2 

Coompanion Göteborg2 

Coompanion Sjuhärad2 

Coompanion Skaraborg2 

CSR Västsverige 

Dalenium Science Center 

Drivhuset3 

Energimyndigheten 

EDCS 

ESF-rådet 

Företagarna Västra Götaland  

Göteborgs universitet 

Göteborgsregionen social ekonomi 

Havs- och vattenmyndigheten 

Hela Sverige ska leva Göteborg 

Hela Sverige ska leva Fyrbodal 

Hela Sverige ska leva Sjuhärad 

Hela Sverige ska leva Skaraborg 

Hushållningssällskapet Västra Götaland 

Högskolan Borås 

Högskolan Skövde 

Högskolan Väst 

Innovatum  

Johanneberg Science Park 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kungsbacka kommun 

Lindholmen Science Park  

LO-distriktet i Västsverige 

LRF Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Molekylverkstan Science Center 

Navet Science Center 

 
1 Kommunalförbunden ombeds att svara med 

utgångspunkt i det delregionala perspektivet. 

2 Vi önskar samberett svar från 

Coompanion 

Oslo kommune 

Region Halland 

Region Jönköping 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Värmland 

Region Örebro 

RF SISU Västra Götaland 

Riksantikvarieämbetet 

RISE 

Sahlgrenska Science Park 

Samordningsförbunden i Väster 

Samrådet för nationella minoriteter 

Samrådet för funktionshinder 

Samrådet för hbtq 

Samrådet för mänskliga rättigheter 

Samrådet för barnrätt 

Science Park Borås  

Science Park Skövde 

Skogsstyrelsen 

Skoopi Göteborgsregionen 

SLU i Skara 

Social ekonomi Fyrbodal 

Social ekonomi Sjuhärad 

Sociala Ekonomins Nätverk i Skaraborg 

Svenskt näringsliv Västra Götaland 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

Svinesundskommittén 

TCO 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Ung företagsamhet4 

Unionen  

Universeum science center 

Vinnova 

Vision Västra Götalandsregionen 

Viken fylkeskommune 

Västra Götalands bildningsförbund 

Västsvenska handelskammaren 

YH myndigheten

3 Vi önskar samberett svar från 

Drivhusen 
4 Vi önskar ett samberett svar från Ung 

företagsamhet 
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Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till 
Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår gemensamma 
förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. 

Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till Västra Götalands utveckling. 
Den beskriver mål och prioriteringar för områden där takten i omställningen behöver 
öka fram till 2030. Den fokuserar på områden som utvecklas genom samarbete 
mellan organisationer och sektorer samt samverkan mellan lokal, regional, nationell 
och internationell nivå. För att ställa om till ett hållbart Västra Götaland behöver 
vi möta ett antal samhällsutmaningar parallellt. Ingen kan lösa dessa utmaningar 
på egen hand, men tillsammans kan vi bidra till ett hållbart samhälle. 

Aktörer som bidrar till genomförandet av strategin är näringslivet och dess 
organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och 
forskningsinstitut, civilsamhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen 
och andra statliga myndigheter. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, och 
strategin är plattformen för vår samverkan och för ett kraftfullt genomförande. 

Tillsammans för en 
hållbar utveckling 
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TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTRA GÖTALAND TILL ETT FÖREDÖME 

FÖR OMSTÄLLNING TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE 

BYGGA 
KOMPETENS 

STÄRKA 
INNOVATIONSKRAFTEN 

KNYTA SAMMAN 
VÄSTRA GÖTALAND 

FULLFÖLJDA STUDIER DIGITALISERING 

ELEKTRIFIERING CIRKULÄRA 
AFFÄRSMODELLER 

ÖKA 
INKLUDERINGEN 

STRATEGINS MÅL 

STRATEGINS LÅNGIKTIGA PRIORITERINGAR 

ROBUST OCH SAMMANHÅLLET JÄMLIKT OCH ÖPPET FOSSILOBEROENDE OCH CIRKULÄRT 

VÄGLEDANDE PRINCIPER 

TVÄRSEKTIONELLA KRAFTSAMLINGARNA 
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Så här läser du den regionala utvecklingsstrategin 

Strategin består av ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar, fyra tvärsektoriella kraft
samlingar och fem vägledande principer: 

• Strategins mål pekar ut riktningen fram till 2030 och handlar om behovet av 
att ställa om Västra Götaland till ett hållbart samhälle. Målet konkretiserar vad en 
sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, ett ekologiskt och ett socialt 
perspektiv. 

•   De långsiktiga prioriteringarna gäller fram till 2030 och beskriver de fyra 
viktigaste områdena för gemensamma insatser för att klara omställningen till ett  
hållbart samhälle. 

• De tvärsektoriella kraftsamlingarna gäller fyra år i taget och revideras en gång 
per mandatperiod. Syftet med kraftsamlingarna är att för stärka arbetet med de 
långsiktiga prioriteringarna genom riktade resurser och samverkan. 

• De fem vägledande principerna ska vägleda oss när vi genomför strategin genom 
att dels inspirera och utmana i den dialog och samverkan som sker, dels utveckla 
våra arbetssätt. 

Figuren beskriver den regionala utvecklingsstrategins beståndsdelar och hur de 
förhåller sig till varandra. Strategin har ett mål, fyra långsiktiga prioriteringar och 
fyra tvärsektoriella kraftsamlingar. Den innehåller också fem vägledande principer 
för genomförandet. 



 
 

Tillsammans gör vi Västra 
Götaland till ett föredöme 
för omställning till ett 
hållbart samhälle. 



Strategins mål: 
Västra Götaland är ett 
föredöme för omställning 
Nyckeln till ett långsiktigt konkurrenskraftigt och attraktivt Västra Götaland, är vår 
gemensamma förmåga till innovativ omställning inom en rad områden. Strategins 
mål pekar ut riktningen för Västra Götalands utveckling till 2030 och det formuleras 
enligt följande: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning 
till ett hållbart samhälle. 

Med ett hållbart samhälle menar vi att Västra Götaland är robust och samman
hållet, jämlikt och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. 
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Tillsammans gör vi 
Västra Götaland till 

ett föredöme för 
omställningen till ett 

hållbart samhälle 
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Robust och sammanhållet 
I det robusta Västra Götaland kan samhället möta både kända och oförutsedda 
utmaningar och vända dessa till möjligheter. Näringslivet har hög konkurrenskraft 
och en internationell erkänd förmåga att hantera tekniska utvecklingssprång, kom
petensförsörjning och ekonomiska förändringar. Det fnns en god beredskap att 
möta efekterna av ett förändrat klimat och andra omvälvande händelser. Ett samman
hållet Västra Götaland kännetecknas av hållbar och förbättrad tillgänglighet och ett 
välfärdssystem med en god demokratisk förankring som gör att invånarna känner 
sig trygga. Varje människas potential blir sedd och förverkligad. 

Jämlikt och öppet 
I det jämlika och öppna Västra Götaland deltar varje människa i samhället på 
jämställda och jämlika villkor. Samhället är inkluderande och transparent, och invå
narna känner sig delaktiga. Olika platsers förutsättningar tas tillvara och det fnns 
ett samspel och utbyte mellan platser. Det öppna Västra Götaland är integrerat med 
omvärlden och har ett rikt utbyte nationellt och internationellt. Genom goda rela
tioner och samarbete med våra grannregioner bidrar vi till en hållbar utveckling 
både lokalt och globalt. 

Fossiloberoende och cirkulärt 
I det fossiloberoende och cirkulära Västra Götaland är den privata och ofentliga 
sektorn föregångare som inspirerar och påverkar både det nationella och det inter
nationella miljö och klimatarbetet. Fossila bränslen och material ersätts med resurs
efektiva och biobaserade produkter och tjänster. I ett fossiloberoende och cirkulärt 
Västra Götaland kan och vill invånarna göra hållbara val och bidra med kreativa 
lösningar som begränsar miljö och klimatpåverkan. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Strategins mål 



Förutsättningarna i 
Västra Götaland är goda 
Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare och består av 49 kommuner. Länet är 
stort till ytan och består av landsbygd, små och stora tätorter och städer. Västra 
Götaland har stora naturresurser med vatten, skogar och jordbruksmark, där det 
rika natur och kulturlivet, den långa kuststräckan och de många sjöarna bidrar till 
attraktionskraft i länets alla delar. 

Västra Götalands fyra regionala kärnor är Göteborg, Borås, Skövde och 
TrollhättanVänersborgUddevalla som samtliga är betydelsefulla utifrån läge, 
storlek och funktion. Samtidigt samspelar länets alla platser i ett ömsesidigt utbyte 
med omgivningen, utifrån sina olika förutsättningar och möjligheter. 

Västra Götaland är en öppen och internationellt konkurrensutsatt ekonomi 
som ofta påverkas tidigt av konjunktursvängningar i omvärlden. Sedan fnanskrisen 
2008 har sysselsättningen vuxit kraftigt, med en koncentration till urbana områden. 
Tack vare globalt verksamma företag, lärosäten, starka forskningsmiljöer samt väl
utvecklade strukturer för entreprenörskap och innovation är Västra Götaland ledande 
inom kunskap, forskning och utveckling. Västsverige är en av de regioner i världen 
som satsar mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekono
mins storlek. 

Tillverknings och tjänsteföretag inom fordon, life science och kemi är inter
nationellt konkurrenskraftiga, där kvalifcerade företags och ITtjänster, byggverk
samhet och besöksnäring är de delar av ekonomin som växer snabbast. Andra starka 
och unika branscher som har stor betydelse i Västra Götaland är livsmedel, textil 
och mode, handel, möbler, flm, dataspel, logistik, maritima verksamheter, fyg 
och rymd. (Läs mer om Västra Götalands förutsättningar i bilaga 1.) 

Samhällsutmaningar som drivkraft 
Västra Götaland har ett bra utgångsläge men vi behöver samtidigt möta ett antal 
regionala och globala samhällsutmaningar. Klimatfrågan och att begränsa den glo
bala uppvärmningen är den mest omfattande utmaningen. Stora system ska ställas 
om. Komplexiteten i fera av samhällsutmaningarna gör att innovativa lösningar 
behöver arbetas fram gemensamt och tvärsektoriellt utifrån Västra Götalands förut
sättningar och styrkor. Näringslivet är viktigt för att bidra till utvecklingen av håll
bara produkter och tjänster som är globalt konkurrenskraftiga. 

Strategin tar sin utgångspunkt i följande samhällsutmaningar: 

• Efekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den biologiska 
mångfalden är hotad. Det ställer krav på att minska klimatpåverkande utsläpp 
inom bland annat transportsektorn. 

• Industrin är starkt internationellt beroende och den globala konkurrensen ökar. 
Utvecklingen inom digitalisering, automatisering och artifciell intelligens inne
bär behov av nya kompetenser. 

• Det fnns en brist på arbetskraft inom privat och ofentlig sektor, som riskerar att 
förvärras som följd av åldrande befolkning. Samtidigt saknar många arbete. 

• Invånarnas tillgång till arbete och samhällsservice skiljer sig allt mer åt beroende 
på var i länet de bor. 

• De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare 
känner sig inte delaktiga i samhället. 

• Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan god kända 
betyg. En större andel yngre än äldre är inte nöjda med livet och alltför många 
lider av psykisk ohälsa. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Förutsättningar och utmaningar 



Ett samlat och strategiskt regionalt 
utvecklingsarbete 
Med utgångspunkt i Västra Götalands förutsättningar och samhällsutmaningar 
ska vi bygga ett hållbart samhälle där vi ligger i framkant. 

De kommande årens arbete behöver fokusera på ett begränsat antal områden 
för att utveckla nya arbetsmetoder som leder till konkreta och varaktiga förändringar. 
Strategin pekar därför ut fyra långsiktiga prioriteringar där förändringstakten 
behöver öka. Samtidigt behöver det breda regionala utvecklingsarbetet fortsätta. 

Det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland är omfattande, strategiskt 
och långsiktigt. Det omfattar utveckling inom kultur och upplevelser, föreningsliv, 
kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, forskning och innovation, miljö och 
klimat och internationella samarbeten. Det omfattar även samhällsplanering av 
infrastruktur, bredband, kollektivtrafk och platsers utveckling samt arbete med 
folkhälsa, jämställdhet och mänskliga rättigheter. 

Mångfalden av människor och etablerade samarbetsmiljöer ger oss resurser och 
förutsättningar att bygga stabila strukturer och omsätta kunskap i hållbara lösningar. 
Det regionala utvecklingsarbete som kännetecknar Västra Götaland är en styrka för 
att åstadkomma en innovativ omställning till ett hållbart samhälle. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Förutsättningar och utmaningar 



Fyra långsiktiga 
prioriteringar 
Strategin pekar ut fyra långsiktiga prioriteringar fram till 2030: 

Prioriteringarna beskriver de fyra viktigaste områdena där vi behöver samverka 
och göra gemensamma insatser för att klara av att ställa om Västra Götaland till 
ett hållbart samhälle. Det är områden där förändringstakten måste accelerera eller 
där den gemensamma beredskapen för att klara ett antal banbrytande förändringar 
behöver stärkas. 

Strategin prioriterar områden som är långsiktigt strategiskt viktiga för 
Västra Götalands utveckling och där det behövs samverkan och gemen-
samma insatser för att klara av att ställa om till ett hållbart samhälle. 

RUS 

LÅNGSIKTIGT 

ENSKILD 
AKTÖR 

SAMVERKAN 
KRÄVS 

KORTSIKTIGT 

Bygga kompetens 

– för bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Stärka innovationskraften 

– för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 

Knyta samman Västra Götaland 

– för hållbar och förbättrad tillgänglighet 

Öka inkluderingen 

– för tillit och sammanhållning 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Det fnns fera utmaningar i att möta framtidens arbetsmarknad. För att Västra 
Götaland ska bli fossiloberoende och cirkulärt krävs nya kompetenser. Den pågående 
digitaliseringen och automatiseringen förändrar behovet och fördelningen av arbets
uppgifter. Utbildning, kompetensförsörjning och det livslånga lärandet behöver 
prioriteras. Vi behöver arbeta systematiskt med kompetensväxling utifrån arbets
marknadens behov. 

Matchningen mellan utbud och efterfrågan på kompetens underlättas av en 
större arbetsmarknad och genom samarbeten mellan utbildningsanordnare, arbets
förmedlingen, arbetsgivare och branschföreträdare. Arbeten med högre utbildnings
krav har under en längre tid koncentrerats till urbana områden och många nyckel
kompetenser fnns i dag på en global arbetsmarknad. För att klara konkurrensen om 
kompetenser och arbetskraft måste Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo 
och verka på. Genom att vidga arbetsmarknaden över region och landsgränser ökar 
möjligheten att hantera och klara omställningen. 

När vissa yrken förändras eller försvinner och andra uppstår behövs nya sätt att 
arbeta med livslångt lärande och bildning. Det gäller exempelvis fortbildning, kom
petensutveckling, validering och strategisk kompetensförsörjning. Här behövs bredd 
och spets inom universitet och högskolor samt utbildning vid folkhögskolor och 
bildning vid studieförbund och föreningar. De gymnasiala och eftergymnasiala ut
bildningarna behöver snabbare anpassa och utveckla sätt att möta de förändringar vi 
står inför. Arbetsmarknaden behöver bli mer jämställd. Det behövs ett aktivt arbete 
för att minska könsstereotypa utbildnings och yrkesval och anpassa utbildningarna 
så att de blir attraktiva för fer invånare. 

Bygga kompetens 
– för bättre kompetensförsörjning 
och livslångt lärande 

Att bygga kompetens handlar om att tillgången till 
kunskap och kompetens är avgörande för att samhället 
ska utvecklas. Utbildning och arbete är grunden för att 
människor och företag ska växa, men omställningen 
kräver också att vi lär och agerar utifrån ny forskning. 
När behoven av kompetens snabbt förändras blir 
möjligheterna till livslångt lärande allt viktigare. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Flera olika insatser krävs för bättre matchning och därmed ökad sysselsättning. Det 
handlar om vidareutbildning och kompletteringsutbildning för personer vars utbild
ningsbakgrund och kompetens inte möter kraven på arbetsmarknaden. Det handlar 
också om att validera kunskap och kompetens, särskilt bland nyanlända invånare. 
Samtidigt behöver både det ofentliga och det privata arbetslivet bli bättre på att ta 
tillvara mångfalden av arbetskraft. 

Såväl den privata som den ofentliga sektorn bromsas av arbetskraftsbrist. 
Det kan leda till att företag fyttar sin verksamhet ut ur landet och att den ofentliga 
sektorn inte klarar sina uppdrag. Enskilda företag har behov av både kvalifcerad 
arbetskraft och att utbilda befntlig personal. I dag saknas bland annat lärare och 
specialistsjuksköterskor, läkare, vård och omsorgspersonal, ingenjörer, program
merare, rörmokare, kockar och lantbrukare. Efterfrågan på kompetens inom fera 
stora yrkesgrupper förväntas dessutom stiga snabbare än utbudet, samtidigt som 
många går i pension och andelen personer i arbetsför ålder minskar. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att bygga kompetens 

• Kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens 
förändrade behov 

• Förbättra matchningen på arbetsmarknaden 

• Ta tillvara och utveckla hela arbetskraftens kompetens och underlätta 
utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Västra Götaland har lång erfarenhet av nära samarbete mellan forskningsintensiv 
industri, akademi, forskningsinstitut och ofentlig sektor. Det gör oss attraktiva 
som internationell samarbetspart och som plats för etableringar och investeringar. 
Genom att tydligt rikta ofentliga satsningar mot hållbarhet bidrar vi till globala 
mål samtidigt som Västra Götaland vinner konkurrensfördelar. 

Samverkan och kunskapsöverföring blir allt viktigare när traditionella branscher 
vävs samman på nya sätt. De mindre företagens innovationsförmåga och snabba rörlig
het bidrar till ökad förändringstakt samt till nya produkter och tjänster på marknaden. 
Genom fortsatta satsningar på forskningsoch innovationsmiljöer kan små och stora 
företag mötas och skapa större värden i samverkan med akademi, ofentlig sektor 
och andra organisationer. Tillgången till nätverk är viktig för tillväxt i nya företag 
och för att de ska stanna i Västra Götaland. 

I Västra Götaland fnns fyra särskilt kunskapsintensiva områden där näringslivet 
har hög internationell konkurrenskraft och tillväxtpotential: 

• Hållbar industri rymmer bland annat produktion, nya material, digitalisering 
och cirkulära afärsmodeller. 

• Hälsa och life science inbegriper utveckling av läkemedel, medicinteknik, 
välfärdsteknik och innovationer inom hälso och sjukvård, med fokus på 
precisionshälsa och digitalisering. 

• Bioekonomi omfattar de blå och gröna näringarna med resurser kopplade till 
vatten, skog och jord, till exempel livsmedel och grön kemi. 

• Framtidens mobilitet samlar styrkan i fordon och fygindustri och inkluderar 
persontransporter samt logistik, inklusive elektrifering och ökad tillgång till 
nya typer av tjänster. 

Stärka innovationskraften – för ett 
konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 

Att stärka innovationskraften handlar om att utveckla 
idéer med potential att skynda på omställningen och 
skapa värde i privat och offentlig sektor. Det omfattar 
insatser för ett ökat entreprenörskap och nyföretagande, 
att stimulera de mindre företagens innovationskraft, 
satsningar på internationellt starka kluster och utveck-
lade test- och demonstrationsplattformar. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Strategi för innovation och smart specialisering 
Att identifera och prioritera områden med potential för internationell 
kon kurrenskraft och hållbar utveckling, så kallad smart specia lisering, har en 
central roll i EU:s regionalpolitik. Alla europeiska regioner ska ha en strategi 
för smart  specialisering för att ta del av strukturfondsprogrammens medel. 
Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin tar Västra Götalands-
regionen fram en separat strategi för smart specialisering för de kommande 
åren. 
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Vi behöver hela det dynamiska systemet – alltifrån stora kunskaps och export
intensiva företag, underleverantörer och tjänsteföretag till bredden av innovativa 
små och medelstora företag. De entreprenöriella inslagen i skola, högre utbildning 
och forskning är viktiga delar för att långsiktigt stärka företagsamhet och kapacitet 
för förnyelse. 

Den växande besöksnäringen och de kreativa näringarna är viktiga för en hållbar 
utveckling i hela länet och för att Västra Götaland ska behålla sin attraktionskraft. 
Förutsättningarna för att dessa näringar bidrar till mer hållbara konsumtionsmönster, 
till exempel genom att erbjuda upplevelser lokalt, är goda. Samtidigt behöver besöks
näringens aktörer inom såväl privat som ofentlig sektor agera gemensamt för att öka 
andelen hållbara jobb och minska näringens miljö och klimatpåverkan. 

Test och demonstration av innovationer i både pilotform och verklig miljö är 
ett sätt att hantera olika perspektiv, komplexitet och risker. Det förenklar möjlig
heten att skala upp, minskar tiden till praktisk användning och kan forma en tidig 
hemmamarknad för globalt framväxande lösningar. 

Nya innovationer måste dock integrera teknik och afärsmodeller med etik, lagar 
och regler. Ofentlig sektor behöver efterfråga och driva på olika satsningar inom 
innovation. Här kan ofentligprivat samverkan driva på omställningen genom att 
attrahera kompetenser och kapital för utveckling och produktion. Även sociala inno
vationer är viktiga i ett hållbart samhälle. Alla sektorer behöver bidra till nya lösningar 
som gör att människor mår bra och känner sig trygga och delaktiga i vardagen. 

Innovationskraften ökar när mångfald och jämställdhet betraktas som konkur
rensfördelar och när invånarnas delaktighet och kreativitet tas tillvara. Ett aktivt 
deltagande i europeiska samarbeten kan synliggöra och sprida våra exempel interna
tionellt och ge oss inspiration och kunskap vidare i arbetet. 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att stärka innovationskraften 

• Utveckla och nyttiggör idéer med potential att öka takten i omställningen. 

• Stimulera entreprenörskap och hållbar tillväxt i små och medelstora företag. 

• Utveckla insatser inom hållbar industri, hälsa och life science, hållbar 
mobilitet och bioekonomi. 



Knyta samman Västra Götaland 
– för hållbar och förbättrad tillgänglighet 

Att knyta samman Västra Götaland handlar om att 
öka närheten mellan olika delar i länet men också 
med grannregioner, övriga Sverige och andra länder. 
Vi vill göra det möjligt för människor och företag att 
nå varandra och att ha ett utbyte med omvärlden. 
Samhällsplanering är en viktig del av framtidens 
lösningar. Den fysiska och digitala infrastrukturen 
behöver utvecklas tillsammans med bebyggelse-
planering och tjänsteutveckling. 

Ett öppet, sammanhållet och fossiloberoende Västra Götaland är ett transportefek
tivt samhälle där nödvändiga transporter samordnas och koordineras, möjligheterna 
att pendla till utbildning och arbete förbättras och tillgången till service och kultur 
utvecklas. Vår geografska struktur med fera kärnor bidrar till en robust utveckling 
i hela länet. Vi verkar dessutom i en global omvärld, där inte minst samverkan inom 
EU är viktig för att lösa klimatutmaningarna. Förutsättningarna för en stark mega
region ökar genom att vi utvecklar infrastrukturen med grannregioner, till exempel 
i stråket Oslo till Hamburg. 

Järnvägen fortsätter att vara grunden i ett hållbart transportsystem för både 
gods och personresor, men det krävs stora investeringar för att öka järnvägsnätets 
kapacitet och fytta över transporter från väg till järnväg. Det sätter fokus på vår 
gemensamma förmåga att hitta nya fnansieringslösningar, liksom att länets kom
muner och Västra Götalandsregionen fortsatt står enade när det gäller att prioritera 
investeringar i infrastruktur. Skandinaviens största hamn ligger i Göteborg och sjö
farten är avgörande för svensk export, import och konkurrenskraft. Västra Götaland 
är därmed Sveriges transport och logistikcentrum och har stora möjligheter att 
utveckla, demonstrera och sprida hållbara lösningar för transport och logistik. 

Den regionala samhällsplaneringen behöver vidareutvecklas och samordnas för 
att bättre hantera långsiktiga utmaningar inom exempelvis transporter, bebyggelse
planering, energiförsörjning och klimatanpassning. Lokalisering av verksamheter, 
bostäder och service kan bidra till mer jämlika villkor för invånarna och minska 
klimatpåverkan. Förutsättningarna för att resa hållbart är beroende av invånarnas 
geografska tillgänglighet till olika platser. Lösningarna måste därför anpassas till 
geografska skillnader och olika behov hos invånare och företag. Med riktade inves
teringar och information om hållbara resmöjligheter kan det hållbara resandet öka. 
Det fnns en stor potential i att öka gång och cykelresorna för de kortare vardagsresorna. 
Den fysiska planeringen och gestaltad livsmiljö ska utvecklas i samverkan. 
Människans behov ska vara utgångspunkt för hur livsmiljöer utformas. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



För att åstadkomma en hållbar stads och landsbygdsutveckling behöver vi fortsätta 
att utveckla metoder för lokal platsutveckling. Det möjliggör att ta tillvara olika plat
sers specifka förutsättningar för en hållbar lokal ekonomisk tillväxt. Platsutveckling 
handlar om att företag, kommun och föreningsliv ska samverka. En utgångspunkt är 
kulturarvet och den historia som utgör platsens identitet. En samverkan runt platsen 
gör det möjligt att hitta synergier mellan politikområden och underlättar utveckling 
inom bland annat ofentlig och kommersiell service. 

Digitaliseringen kan stimulera ökad resursefektivitet och utveckling av smarta 
tekniklösningar, tjänster och afärsmodeller. System för citylogistik med eldrivna och 
självkörande fordon behöver utvecklas, liksom efektiva noder för byte mellan trans
portslag i hela länet. Mobilitetstjänster för personresor i olika former är i en tidig 
utvecklingsfas. Det krävs satsningar både för tjänsteutveckling och för att ändra 
användarnas beteendemönster. 

Utbyggnaden av bredband behöver fortsätta för att invånare och företag i hela 
Västra Götaland ska kunna bidra till och ta del av utvecklingen. Bredband och mobil
täckning är en förutsättning för digitalisering av många tjänster. Det gör det möjligt 
att arbeta på distans, vilket gör att vissa resor kan undvikas. Det i sin tur är bra ur 
miljö och klimatperspektiv. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att knyta 
samman Västra Götaland 

• Samverkan inom regional fysisk planering 

• Utveckla transportinfrastrukturen och öka andelen hållbart resande 

• Fortsatt utbyggnad av bredband i hela länet 

• Ökad samverkan nationellt och internationellt  
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Öka inkluderingen 
– för tillit och sammanhållning 

Att öka inkluderingen handlar om att förbättra 
förutsättningarna för invånare som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att försörja och utbilda 
sig. Det handlar också om att öka människors 
tillit till varandra, till samhället och till demokratin. 

Potentialen hos varje människa behöver tas tillvara för att vi ska kunna skapa ett 
jämlikt och sammanhållet Västra Götaland. Arbetet bör vägledas av människors 
villkor, rättigheter och behov och utgå från invånarnas olika förutsättningar till 
infytande och delaktighet. Tilliten mellan människor och till samhället i stort är 
grunden för en fungerande demokrati. 

De socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen måste minska. Det krävs 
även åtgärder för att säkerställa att inga invånare känner sig utestängda från möjlig
heten att delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Det är också nödvändigt 
med insatser för att alla ska ta del av den digitala utvecklingen – inte minst handlar 
det om att stärka invånarnas medie och informationskunnighet. 

Förutsättningarna att delta i samhällslivet varierar beroende på var man bor 
samt på ursprung, utbildning, ålder, kön, fysiska och psykiska funktionsnedsätt
ningar och en rad andra faktorer. Personer med låg utbildningsnivå har till exempel 
generellt sett sämre hälsa än högutbildade, och utrikes födda har en längre väg in 
på arbetsmarknaden än inrikes födda. 

Tillsammans behöver vi förbättra möjligheterna för fer människor att arbeta 
och ha en egen försörjning. Det kräver större fokus på bland annat utbildning, 
språkkunskaper och validering. Dessutom stärks invånarnas livskvalitet och möjlighet 
till arbete med tillgången till sociala nätverk och mötesplatser. Kultur och förenings
livet bidrar till möten mellan människor, ökar tilliten och känslan av samhörighet 
i samhället och är en brygga mellan människor och myndigheter. 
Minskade hälsoklyftor och bättre möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för 
att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet be
tyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Det ska vara enkelt att delta i omställningen till ett hållbart Västra Götaland utifrån 
givna förutsättningar, såväl i landsbygd som i tätorten och på platserna däremellan. 
Boendet och den ofentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap 
och segregation. Tillgång till bostäder är en välfärdsfråga och det är även en förut
sättning för regional utveckling. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande 
livsmiljöer, både för dem som lever och verkar där och för besökare. Tillgången till 
kommunikationer behöver möta invånarnas behov, samtidigt som klimatpåverkan 
måste minska. 

Exempel på långsiktigt viktiga insatser för att öka inkluderingen 

• Ge fer möjlighet till utbildning och egen försörjning 

• Skapa förutsättningar för större samhörighet och tillit mellan människor 
och till samhället 

• Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fyra långsiktiga prioriteringar 



Fyra tvärsektoriella 
kraftsamlingar 

Strategin innehåller även tvärsektoriella kraftsamlingar. De fyra som gäller de 
första fyra åren är: 

Fullföljda studier 

Digitalisering 

Elektrifering 

Cirkulära affärsmodeller 

Kraftsamlingarna ses över och revideras vid behov en gång per mandatperiod. 
Kraftsamlingarna ska stärka arbetet inom de fyra långsiktiga prioriteringarna. 
En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat 
utvecklingsarbete inom området och att extra resurser riktas dit under perioden. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Fullföljda studier 
Barn och unga ska ha de bästa förutsättningarna för en bra start i livet. En kraft
samling för fullföljda studier ger stora och långsiktiga vinster för såväl individen 
som samhället. För att komma framåt i arbetet krävs att parter med olika ansvars
områden, resurser och perspektiv samarbetar för att nå resultat. 

Skolan är en viktig plats för barn och ungas utveckling, men ansträngningarna 
för att fer ska gå ut skolan med godkända betyg har hittills inte varit tillräckliga. 
Andelen barn och unga som går vidare från grund och gymnasieskolan med full
ständiga betyg måste öka kraftigt. 

Förutsättningarna att klara skolan påverkas av bland annat föräldrarnas ut
bildningsnivå, inkomst och bakgrund. Stödet kan därför behöva anpassas utifrån 
livssituationen för respektive barn. Stödet behöver också ta hänsyn till fickor och 
pojkars olika förutsättningar. Det krävs även insatser för att förbättra barns och ungas 
psykiska hälsa, eftersom den psykiska hälsan har stor påverkan på möjligheterna att 
lyckas i skolan. 

Insatserna bör fokusera på de tidiga levnadsårens betydelse för skolresultat, 
fysisk och psykisk hälsa samt framtida deltagande i arbetslivet. Genom tidigt stöd 
till familjer för att främja språkutveckling, läsning och rörelseglädje kan vi skapa 
bättre förutsättningar för barnen i skolan. 

Skolan behöver bli bättre på att utjämna skillnader genom stöd till elever med 
sämre förutsättningar. Barnhälsovård, elevhälsa och sjukvård behöver samarbeta för 
en god och jämlik hälsa och för att främja barnens fysiska och psykiska välmående. 
Unga vuxna som inte fullföljt grundskolan och gymnasiet behöver få ytterligare en 
chans till utbildning, via exempelvis folkhögskola eller vuxenutbildning. 

FN:s barnkonvention ska omsättas från teori till praktik. Det handlar bland 
annat om att systematiskt göra barn delaktiga i frågor som berör och engagerar dem, 
och om att barn ska känna till sina rättigheter. Det handlar också om att barnets 
bästa ska beaktas i alla frågor som rör dem och barn ska få möjlighet att utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. 

Digitalisering 
Digitaliseringen genomsyrar både privat och ofentlig sektor. Rätt använd kan 
digitaliseringen bidra till att öka företagens konkurrenskraft, efektivisera ofentliga 
verksamheter och bidra till lösningar för ett fossiloberoende samhälle. Viktiga ut
vecklingsområden fnns bland annat inom automation i tillverkningsindustrin och 
välfärdsteknik i omsorg och hälso och sjukvård. 

Teknikutvecklingen bär på en stor innovationspotential. Samtidigt saknas 
tillräcklig digital kompetens och möjligheter att utveckla, testa och demonstrera 
nya lösningar. För att nyttja möjligheterna krävs att privat och ofentlig sektor drar 
åt samma håll. Utbildning, fortbildning och kompetensväxling måste samspela för 
att möta förändringarna i industrin, där vissa yrken i dag fasas bort medan andra 
kommer till. Digitaliseringen ger till exempel ett ökat behov av kompetens inom 
programmering. 

Den ofentliga sektorns möjligheter att efektivisera och utveckla sin service 
genom digitalisering är stor. Ett exempel är arbetet med vårdinformationsmiljöer 
inom hälso och sjukvården. Digitaliseringen kan även skapa bättre förutsättningar 
för invånarna att få tillgång till information, få infytande i och vara delaktiga i sam
hällsutvecklingen. Det är samtidigt viktigt att bryta det digitala utanförskapet och 
ge alla jämlika förutsättningar att delta. 

Den snabba utvecklingen av artifciell intelligens (AI) förväntas göra ett bety
dande avtryck på en mängd olika områden, men AI kräver samtidigt stora mängder 
data med hög kvalitet. Tillgången på öppna data, digital information som fritt kan 
användas, bidrar till digital utveckling och innovation. Samtidigt ökar behovet av 
att ta hänsyn till bedömningar av risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till 
personlig integritet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Elektrifering 
Elektriferingen av industrin och transportsektorn är en viktig del i arbetet för att 
minska klimatpåverkan. Den är samtidigt en av vår tids största industriella omställ
ningar. För att omställningen ska lyckas krävs tillgång till rätt kompetens i alla led, 
både inom nya och befntliga kompetensområden. 

Elektrifering handlar om att utveckla hållbara lösningar inom fera olika sam
hällssektorer. Den nya tekniken behöver internationellt konkurrenskraftiga miljöer 
och labb för forskning, test och demonstration. Innovationsupphandling är ett 
verktyg för att produkter och tjänster ska kunna utvecklas och tillverkas. Ofent
ligprivat samverkan och fnansiering är en framgångsfaktor för sådana satsningar. 
Hemmamarknaden fungerar som en språngbräda för näringslivet att öka exporten 
till andra länder. 

I fysisk planering på kommunal och regional nivå behöver hänsyn tas till behov 
och förutsättningar för elproduktion och eldistribution. Produktionen av icke fossil 
energi är inte tillräcklig för att klara det framtida behovet vid en omfattande elektri
fering. Vi behöver planera för att lokalisera ny inhemsk förnybar elproduktion och 
lagring. Elnätens distributionskapacitet behöver också byggas ut för att möta den 
stigande lokala efterfrågan på elefekt. För att elektrifera transportsystemet behöver 
vi prioritera att bygga ut laddinfrastruktur. Samhället behöver planera för och säker
ställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på leveranssäkerhet och 
fossiloberoende. 

Cirkulära affärsmodeller 
Produkter och tjänster som baseras på förnybar energi och råvaror från jord, skog 
och vatten är nyckeln till att bryta beroendet av olja och andra fossila resurser. 
Samtidigt måste metaller och material som inte kan ersättas med biobaserade råvaror 
cirkuleras tillbaka in i produktionen. 

För att skapa en biobaserad och cirkulär ekonomi krävs en resursefektiv utvin
ning och produktion som inte äventyrar den biologiska mångfalden trots att uttaget 
av biomassa ökar. Det krävs också nya afärsmodeller som fokuserar på lönsamhet 
och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Genom att näringslivet satsar på klimatanpassade 
produkter, bränslen, material och produktionsprocesser och testar dessa i nya afärs
modeller, öppnas många möjligheter för andra samhällssektorer att både haka på 
och driva processen vidare. 

Nya biobaserade innovationer behöver utvecklas och testas i stor skala, vilket 
ställer krav på strategiska satsningar samt på en gemensam och efektiv planering. 
Värdekedjor och materialföden måste vara transparenta för att möjliggöra dels att 
graden av återanvändning är hög i fera led, dels att skadliga ämnen undviks. Sam
tidigt behöver vi stimulera en ökad efterfrågan på biobaserade och cirkulära produk
ter och tjänster. Där kan ofentlig sektor vara en föregångare genom att ställa krav, 
upphandla och bidra till att skapa miljöer för att utveckla, testa och demonstrera 
nya afärsmodeller. 

Genom användardriven afärsutveckling, exempelvis tjänstedesign, underlättar 
och stimulerar vi en hållbar konsumtion och livsstil. Här fnns ett stort engagemang 
från det civila samhället att delta i förändringen. Det civila samhället, kulturlivet och 
folkbildningen kan inspirera och öka invånarnas förmåga att ställa om till en hållbar 
livsstil, bland annat genom att öka intresset för återbruk, delning och klimatsmarta 
designlösningar. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 
Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar 



Så bidrar strategin till 
genomförandet av Agenda 2030 
I arbetet med Sveriges implementering av Agenda 2030 och FN:s 17 globala 
hållbarhetsmål läggs stor vikt vid den lokala och regionala nivåns betydelse. 
Vårt samlade regionala utvecklingsarbete bidrar till samtliga 17 globala 
hållbarhetsmål. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till en ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbar utveckling. Till höger visas en preliminär bedöm-
ning av vilka Agenda 2030-mål som har starkast koppling till mål och 
prioriteringar i strategin. En fördjupad hållbarhetsbedömning kommer att 
göras parallellt med remissbehandlingen av förslaget till strategi, för att 
tydliggöra hur dess genomförande och uppföljning ska bidra till att upp-
fylla Agenda 2030-målen. Resultatet av hållbarhetsbedömningen kommer 
vara ett underlag tillsammans med inkomna remissvar inför beslutet om 
den slutliga strategin. 

När strategin följs upp och utvärderas kommer Västra Götalands-
regionen bland annat att använda indikatorer som bygger på nyckeltal 
för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030. Agenda 
2030 poängterar att samverkan, delaktighet och transparens är förutsätt-
ningar för ett framgångsrikt genomförande och för det övergripande 
målet att ingen ska lämnas utanför. På samma sätt kräver den regionala 
utvecklingsstrategin kontinuerlig dialog, delaktighet och ett gemensamt 
ansvar, där samverkan och partnerskap över sektorer och mellan aktörer 
är en förutsättning. I strategin föreslås fem vägledande principer som ett 
sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet av strategin. De speglar 

bland annat värdet av att öka invånarnas delaktighet och infytande över 
samhällsutvecklingen samt av att ta tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter för att klara omställningen till ett hållbart samhälle. 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA 

HÅLLBAR ENERGI 
FÖR ALLA 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR 

HÅLLBARA STÄDER 
OCH SAMHÄLLEN 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH 
PRODUKTION 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA 

INGEN 
FATTIGDOM 

INGEN 
HUNGER 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE 

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH 
SANITET FÖR ALLA 
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Vi tar tillvara olika platsers 
förutsättningar och möjligheter 
Västra Götaland är ett stort län med en stor variation av möjligheter och utmaningar, 
kopplade till olika platsers förutsättningar. Denna variation ska tas tillvara, vilket 
förutsätter att vi synliggör olika behov av utveckling. Vi behöver ha en funktionell 
samverkan över territoriella gränser och politikområden som utgår från de frågor 
som ska hanteras. Det kan innebära att invanda och administrativa gränser behöver 
utmanas. Kulturlivet som förenande kraft bidrar till att brygga över gränser. Genom 
samverkan mellan orter som har olika styrkor och funktioner kan utveckling ske 
både lokalt och i Västra Götaland som helhet. 

Vi ökar invånarnas delaktighet 
och infytande 
För att förändringsarbetet ska bli långsiktigt hållbart behöver invånarna ha möjlighet 
att vara delaktiga, ha infytande och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Rätten 
till delaktighet gäller även barn och unga, som ska få möjlighet att delta efter sina 
egna förutsättningar i frågor som berör dem. Att vara inkluderade främjar människors 
hälsa och stärker demokratin. Ett sätt att öka människors delaktighet och synliggöra 
olika perspektiv är interkulturell dialog. Vi verkar tillsammans för att så många som 
möjligt ska få möjlighet att delta i genomförandet av strategin och göra sina röster 
hörda. Först då kan vårt arbete bidra till Agenda 2030:s övergripande mål att ingen 
ska lämnas utanför. 

Fem vägledande principer 

Strategin pekar ut fem principer som ska vägleda oss i vår dialog och samverkan 
för genomförande av strategin: 

Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar 
och möjligheter 

Vi ökar invånarnas delaktighet och infytande 

Vi experimenterar för att lära, skala upp 
och implementera 

Vi talar med gemensam röst 

Vi är modiga och förändringsorienterade ledare 

Principerna ska hjälpa oss att ta tillvara möjligheterna i hela Västra Götaland genom 
att de inspirerar och utmanar oss i nya arbetssätt. De ska hjälpa oss att vidga perspek
tiven, öka delaktigheten, uppmuntra oss att gå före och våga prova det outforskade. 
De vägledande principerna är även ett sätt att integrera Agenda 2030 i genomförandet. 
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Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Fem vägledande principer 



Vi experimenterar för att lära, 
skala upp och implementera 
Genom att experimentera och skapa test och demonstrationsplattformar möjliggör 
vi lärande och innovationskraft för hållbar utveckling. Genom nya arbetssätt, meto
der och samverkansformer skyndar vi på utvecklingen inom områden där föränd
ringstakten behöver öka. Behovet av att fatta goda och snabba beslut under allt större 
osäkerhet ökar även behovet av att prova olika sätt att hantera beslutsprocesser under 
kontrollerade former. 

Att ta risken att misslyckas är en del i lärandet. Samtidigt ska vi ta tillvara 
det som redan fungerar bra. Då mobiliserar vi för att förverkliga och sprida hållbara 
lösningar och skala upp insatser som bidrar till att öka omställningstakten. 

Vi talar med gemensam röst 
När vi talar med gemensam röst lyssnar omvärlden. Det fnns en lång tradition av 
att ofentlig sektor, näringsliv, akademi och det civila samhället agerar tillsammans 
i Västra Götaland, med grannregioner och i andra internationella samarbeten. 
Gemensamma ståndpunkter kräver dialog, tillit och förtroende. Därför är det viktigt 
att de aktörer som bidrar till samhällsutvecklingen i Västra Götaland enkelt kan 
mobilisera och enas i att gemensamt påverka och utveckla strategiska frågor nationellt 
och internationellt. Här är nätverk och samverkansarenor viktiga delar. Genom att 
tala gemensamt synliggör vi att Västra Götaland är en motor för Sveriges utveckling. 

Vi är modiga och 
förändringsorienterade ledare 
Stora förändringar kräver mod. För att öka takten i omställningen krävs gemensamt 
ledarskap, delat ansvar och strategisk samverkan. Vi behöver vara modiga, kreativa 
och förändringsorienterade och utveckla arbetssätt som hjälper oss i svåra prioriteringar. 
Vi behöver synliggöra, diskutera och hantera synergier och målkonfikter. Samsyn, 
fokus och uthållighet är nycklar för långsiktiga resultat, men det behövs också tillit 
och mod att ifrågasätta det invanda och beredskap för att hantera det oväntade. 
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Remissversion 
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Genomförande 
– från vad till hur 
Parallellt med att förslaget på strategi är på remiss 
fortsätter dialogen och planeringen av hur strategin 
ska genomföras utifrån de konkretiseringar, resurser 
och verktyg som behövs. Det kan till exempel handla 
om understrategier, budgetar och andra fnansierings-
former, mötesplatser, partnerskap, påverkansarbete 
och gemensam kommunikationsstrategi. Här önskas 
inspel från remissinstanserna i hur ni kan bidra till 
strategins genomförande. 

För att genomföra strategin behövs dialog och samverkan, kunskap och lärande 
samt resurser och verktyg. För att prioriteringarna i strategin ska få genomslagskraft 
behöver personella och ekonomiska resurser avsättas i budgetar och i planer för genom
förandet. Vi behöver konkretisera insatser i form av till exempel understrategier och 
överenskommelser. 

Bilden illustrerar genomförandet i form av tecknet för evighet. I centrum fnns vår 
kontinuerliga dialog och samverkan. Kunskap och lärande samspelar och växelverkar 
med de insatser som vi gör med hjälp av våra olika resurser och verktyg. De vägledande 
principerna i fgurens bas vägleder oss i genomförandet. 

DIALOG 
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Remissversion 
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Västra Götalandsregionen ansvarar för att 
samordna olika insatser för att genomföra 
strategin samt kontinuerligt utvärdera och 
följa upp arbetet med strategin. 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är ett 
politiskt samverkansorgan mellan Västra Göta-
landsregionen och kommunalförbunden i frågor 
om hållbar utveckling. Styrning och prioriteringar 
inom den regionala utvecklingsstrategin bereds 
genom samrådsdiskussioner i BHU, inför beslut 
i regionfullmäktige. 
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Dialog och samverkan 
Grunden för att strategin ska få genomslag är ett stort engagemang under hela 
genomförandet. Vi har alla olika mandat och resurser till vårt förfogande men 
ansvaret är delat. För att vi ska lyckas måste arbetet genomsyras av kontinuerlig 
dialog, delaktighet och gemensamma mötesplatser. Det krävs samverkan och part
nerskap över och mellan sektorer, och det krävs samverkan som kopplar ihop 
styrningen på fera nivåer – kommunal, regional, nationell och EU. 

Med stöd av de vägledande principerna och med utgångspunkt i de utvärde
ringar, uppföljningar och analysunderlag som tas fram kring strategin ökar möjlig
heterna till en gemensam rörelse framåt. Det är också genom dialog och samverkan 
som vi kan hantera de målkonfikter som kan uppstå om en positiv utveckling på 
ett område innebär en negativ på ett annat. 

Befntliga dialog och samverkanforum är en viktig grund i genomförandet, 
tillsammans med politiska samtal mellan regional och kommunal nivå. Västra 
Götalandsregionens årliga konferens Framtid Västra Götaland är en arena för kun
skap, dialog och samverkan för genomförandet av strategin. Men vi behöver även 
skapa nya mötesplatser och samverkansformer. 

Remissversion 
Regional utvecklingsstrategi 2021–2030 

Genomförande – från vad till hur 



Kunskap och lärande 
Genomförandet av strategin ska utgå från aktuell kunskap om och analys av Västra 
Götalands utveckling samt länets utmaningar och styrkor i en föränderlig omvärld. 
Genom kontinuerlig risk och omvärldsanalys bygger vi upp en gemensam beredskap 
och förmåga att hantera både kända och okända risker och möjligheter. 

De gemensamma insatser som görs ska följas upp och utvärderas i förhållande 
till strategins mål och prioriteringar (se bilaga 2 – Strategisk inriktning för uppfölj
ning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin). Enligt förordningen 
(2017:583) ska strategin ses över minst en gång varje mandatperiod. I samband med 
översynen planeras en utvärdering som ligger till grund för beslut om eventuella 
justeringar i strategin. 

Kunskapsunderlag och risk och omvärldsanalys skapar, tillsammans med upp
följning och utvärdering, ett underlag för gemensamt lärande och behovsmotiverade 
prioriteringar i arbetet framåt. 

Verktyg och resurser 
Strategins genomförande behöver konkretiseras i form av till exempel understrategier, 
handlingsplaner och överenskommelser. Det krävs även att strategins prioriteringar 
avspeglas i fördelningen av resurser. Omfattningen på åtgärder och insatser behöver 
matcha utmaningarna, och det är därför nödvändigt att arbeta för ökade ekonomiska 
resurser, från nationell och internationell nivå till Västra Götaland. EU:s fnansiella 
instrument återfnns bland annat i de program som styrs av EU:s sammanhållnings
politik, jordbrukspolitik och forskningspolitik. 

Genom ofentlig upphandling går det att rikta betydande resurser för att stödja 
omställningen. Innovationsupphandling är ett annat instrument för att utveckla nya 
produkter och tjänster. Exempel på verktyg och resurser för att genomföra strategin 
är våra olika personella och ekonomiska resurser, mål och styrdokument, budgetar 
och verksamhetsplaner, överenskommelser, upphandling, utlysningar av projekt
medel och idéburna ofentliga partnerskap. 
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Så hänger det ihop 
Den regionala utvecklingsstrategin är vår gemensamma strategi för den 
regionala utvecklingen i Västra Götalands län. 

Strategin har sin grund i det uppdrag som Västra Götalandsregionen 
har från regering och riksdag att utarbeta och fastställa en regional 
utvecklingsstrategi för länet, samt samordna genomförandet och upp-
följningen av strategin. Uppdraget fnns i lagen om regionalt utvecklings-
ansvar (2010:630). 

Den regionala utvecklingsstrategin ska vägleda kommuner, kommunal-
förbund, näringsliv, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället 
samt länsstyrelse och andra statliga myndigheter i det gemensamma 
arbetet med regional utveckling. Strategin styr, tillsammans med region-
fullmäktiges budget, Västra Götalandsregionens satsningar på regional 
utveckling. 

Strategin tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda 
livet, där det goda livet förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner 
– den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. Dessa tre dimensioner 
är beroende av varandra och förstärker varandra. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar till det regionala genom-
förandet av internationella och nationella utvecklingsstrategier. På global 
nivå fnns Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. På europeisk nivå 

fnns sammanhållningspolitiken och tillväxtstrategin Den gröna given 
med mål och åtgärder för klimatneutralitet fram till 2050. På nationell 
nivå fnns Strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2020, 
där en ny nationell strategi ska tas fram 2020. 

Den regionala utvecklingsstrategin samspelar även med tre andra 
regionala måldokument som är antagna av regionfullmäktige. De ska till-
sammans bidra till att uppfylla den gemensamma Vision Västra Götaland 
– Det goda livet. Dessa måldokument är strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen och det nationella uppdraget att ta 
fram regionalt trafkförsörjningsprogram och regional kulturplan. 

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att genomföras genom 
exempelvis den regionala klimatstrategin Klimat 2030, Regional transport-
infrastrukturplan, den digitala agendan Smart region Västra Götaland 
samt den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering Jämställt 
Västra Götaland 2019–2020. 
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Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023 
innehåller ett antal områden som särskilt skapar synergier för hållbar 
utveckling och som bygger på tvärsektoriell samverkan. Dessa områden 
är gestaltad livsmiljö, medie- och informationskunnighet, folkbildning, 
kultur och hälsa, idrott, kulturella- och kreativa näringar och platsutveck-
ling samt läsfrämjande. En fördjupad beskrivning och prioriteringar inom 
respektive område fnns att läsa i kulturstrategin. 

Trafkförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument för 
kollektivtrafkens utveckling. Goda möjligheter till studie- och arbets-
pendling, bostadsbyggande, infrastrukturutveckling samt lokalisering av 
verksamheter och service skapar tillsammans med kollektivtrafken en 
grund för ett hållbart Västra Götaland. Kollektivtrafken ska planeras 
både utifrån att minska transporternas påverkan på miljön och med 
hänsyn till dem som är beroende av en fungerande kollektivtrafk. 
Trafkförsörjningsprogram för år 2021–2025 är under framtagande. 

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen 
berör fera områden som bidrar till hållbar regional utveckling och som 
bygger på tvärsektoriell samverkan. Det handlar bland annat om digi-
talisering, innovation, hälsa och life science, kompetensförsörjning och 
förebyggande folkhälsoarbete. 
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Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum: 2020 xx xx
För revideringen ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr:
Gäller för alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Visselblåsarfunktionen 
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroendevalda 
i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. 

Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, som av någon anledning 
riskerar att inte nå fram till rätt adressat. En visselblåsarfunktion gör också att kommunen 
blir mer öppen och transparant i myndighetsutövningen och förvaltning av skattepengar.

När ska funktionen användas? 
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person 
i ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara 
möjliga eller lämpliga att använda. 

Den normala rutinen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter eller 
andra fel som upptäcks till sin närmaste chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där detta 
inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att den 
personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin anmälan. Det är viktigt att poängtera 
att det är först när dessa kanaler inte är möjliga att använda som visselblåsarfunktionen ska 
användas. En visselblåsarfunktion ska därför ses som ett komplement om den vanliga rutinen 
inte skulle fungera.

Särskilt om ärenden avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt
Syftet med en visselblåsutredning är att avgöra om det finns trovärdighet och sakriktighet i 
det som en visselblåsare anmäler, det vill säga om det finns skäl att misstänka att allvarliga 
oegentligheter begåtts av en person i ledande ställning. I normalfallet utgör anmälningar 
som avser arbetsmiljö och/eller arbetsrätt inte den typ av missförhållanden som ska utredas i 
visselblåsfunktionen. Dessa ärenden överlämnas därför som regel till Stadsledningskansliets 
Personal och förhandlingsavdelning för eventuell vidare åtgärd.

Förtroendevalda och politiska sekreterare
En anmälan avseende arbetsmiljö och/eller arbetsrätt som pekar ut förtroendevald ska, utan 
åtgärd från visselblåsfunktionen och efter beslut av stadsdirektör, överlämnas till det parti 
den förtroendevalde eller den politiska sekreteraren tillhör.

Om förtroendevald har en arbetsledande funktion för tjänsteperson och anmälan avser 
arbetsmiljö och/eller arbetsrätt ska, utan åtgärd från visselblåsarfunktionen och efter beslut 
av stadsdirektören, den utredas av stadsledningskansliets HR-avdelning.
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Allvarliga oegentligheter 
Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vad som faller in under begreppet ”allvarliga 
oegentligheter”. Nedanstående punkter få därför ses som en exemplifiering. 

• Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och  
förfalskning

• Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen

• Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön

• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

• Tjänstefel

• Sekretessbrott

• Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer

• Försök att täcka över något av ovanstående 

• Jäv i alla former av situationer

• Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning

Personer i ledande ställning 
Med person i ledande ställning avses exempelvis chefer inom förvaltningen eller kommunala 
bolag. Det kan också avse personer i ledningsgrupp, andra chefer och politiker.  Med nyckelperson 
menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut inom kommunen 
eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig beslutanderätt kan exempelvis vara 
tjänstemän med en delegation att fatta beslut.

Brott eller allvarligt olämpligt beteende begångna av andra än personer i nyckelpositioner eller 
i ledande ställning inom koncernen ska inte rapporteras via visselblåsarfunktionen. 

Gällande lagstiftning 
Visselblåsarfunktionen måste förhålla sig till dataskyddsförordningen (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679 - GDPR), offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 
(OSL) samt Datainspektions föreskrifter och allmänna råd.

 Den 1 januari 2017 trädde ny arbetsrättslig lagstiftning i kraft, lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen 
inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund

Vem kan anmäla?
Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås 
kommun och dess bolag. 
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Hur gör man en anmälan? 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads 
visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsarärenden. 

Det finns flera olika anmälningskanaler.

• Personligt besök

• Via brev märkt Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet  

• Via särskilt telefonnummer, 033-35 70  85

• E-post visselblas@boras.se

• Via formuläret som kommer finnas på Borås Stads Intranät under rubriken 
oegentligheter och korruption  

Efter att en anmälan är mottagen och registrerad, utreds den av en särskilt avgränsad 
utredningsfunktion inom CKS. Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma 
trovärdighet och sakriktighet samt de framförda uppgifterna/misstankarna i anmälan är 
befogad. Utredningen kan exempelvis komma att resultera i en polisanmälan, att ärendet 
läggs ned eller som en rekommendation till berörd nämnd.    

Blir en anmälan offentlig? 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse till exempel 19 kap. 9 § i offentlighets- och sekretesslagen 
blir handlingen offentlig. 

Såväl uppgifterna i anmälan som identiteten på uppgiftslämnaren omfattas av reglerna om 
offentlighet och sekretess och ett utlämnande måste prövas i varje enskilt fall i enlighet med 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL).  En person som vill vara anonym ska 
därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan. 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) kommer inte att göra några efterforskningar för 
att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan. Borås Stad kan ändå inte garantera att 
en uppgiftslämnare förblir anonym beroende på lagstiftningen (OSL).

Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen var tredje månad.   

mailto:visselblas@boras.se
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Bilaga
Ärendeflöde och hantering av visselblåsärenden i Borås Stad.
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Visselblåsarfunktionen  
 
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare och förtroen-
devalda i Borås Stad ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i 
ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett 
korrekt sätt.  
 
Syftet med funktionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, som av någon anled-
ning riskerar att inte nå fram till rätt adressat. En visselblåsarfunktion gör också att kommu-
nen blir mer öppen och transparant i myndighetsutövningen och förvaltning av skattepengar. 
 
 
När ska funktionen användas?  
 
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av en person i 
ledande ställning när kommunens normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möj-
liga eller lämpliga att använda.  
 
Den normala rutinen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter eller 
andra fel som upptäcks till sin närmaste chef. Det kan dock finnas situationer eller fall där 
detta inte är möjligt. Det kan till exempel vara att misstankarna rör den egna chefen, eller att 
den personen som anmäler är rädd för att bestraffas för sin anmälan. Det är viktigt att poäng-
tera att det är först när dessa kanaler inte är möjliga att använda som visselblåsarfunktionen 
ska användas. En visselblåsarfunktion ska därför ses som ett komplement om den vanliga 
rutinen inte skulle fungera. 
 
 
Allvarliga oegentligheter  
 
Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vad som faller in under begreppet "allvarliga 
oegentligheter". Nedanstående punkter få därför ses som en exemplifiering.  
 

• Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalsk-
ning 

• Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen 
• Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön 
• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier 
• Tjänstefel 
• Sekretessbrott 
• Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer 
• Försök att täcka över något av ovanstående  
• Jäv i alla former av situationer 
• Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning 

 
 
 

 
 
 



Personer i ledande ställning  
 
Med person i ledande ställning avses exempelvis chefer inom förvaltningen eller kommunala 
bolag. Det kan också avse personer i ledningsgrupp, andra chefer och politiker.  Med nyckel-
person menas en anställd som har möjlighet att självständigt fatta avgörande beslut inom 
kommunen eller kommunkoncernen. Andra personer med självständig beslutanderätt kan ex-
empelvis vara tjänstemän med en delegation att fatta beslut. 
 
Brott eller allvarligt olämpligt beteende begångna av andra än personer i nyckelpositioner 
eller i ledande ställning inom koncernen ska inte rapporteras via visselblåsarfunktionen.  
 
Gällande lagstiftning  
 
Visselblåsarfunktionen måste förhålla sig till personuppgiftslagen 1998:204 (PUL), offentlig-
hets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL) samt Datainspektions författningssamling DIFS 
2010:1. Utöver denna lagstiftning finns Datainspektionens föreskrifter att förhålla sig till.  
 
Den 1 januari 2017 trädde ny arbetsrättslig lagstiftning i kraft, lag (2016:749) om särskilt 
skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen 
inskränker inte det skydd som kan gälla på annan grund.  
 
Vem kan anmäla? 
 
Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd eller förtroendevald i Borås 
kommun och dess bolag.  
 
Hur gör man en anmälan?  
 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet ansvarar för Borås Stads 
visselblåsarfunktion. Det är CKS som är mottagningsfunktion och hanterar alla visselblåsa-
rärenden.  
 
Det finns flera olika anmälningskanaler. 
 

• Personligt besök 
• Via brev märkt Visselblås, CKS, Stadsledningskansliet   
• Via särskilt telefonnummer, 033-35 70  85 
• E-post visselblas@boras.se 
• Via formuläret som kommer finnas på Borås Stads Intranät under rubriken oegentlig-

heter och korruption   
 
Efter att en anmälan är mottagen och registrerad, utreds den av en särskilt avgränsad utred-
ningsfunktion inom CKS. Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att bedöma trovär-
dighet och sakriktighet samt de framförda uppgifterna/misstankarna i anmälan är befogad. 
Utredningen kan exempelvis komma att resultera i en polisanmälan, att ärendet läggs ned eller 
som en rekommendation till berörd nämnd.     
 
 
 
 



 
Blir en anmälan offentlig?  
 
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sätt en allmän handling. Om det inte finns 
en tillämplig sekretessbestämmelse till exempel 19 kap. 9 § i offentlighets- och sekretesslagen 
blir handlingen offentlig.  
 
Såväl uppgifterna i anmälan som identiteten på uppgiftslämnaren omfattas av reglerna om 
offentlighet och sekretess och ett utlämnande måste prövas i varje enskilt fall i enlighet med 
reglerna i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 (OSL).  En person som vill vara anonym 
ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en an-
mälan. Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) kommer inte att göra några efterforskningar 
för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan. Borås Stad kan ändå inte garantera att 
en uppgiftslämnare förblir anonym beroende på lagstiftningen (OSL).       
 
 
Uppföljning och kontroll av visselblåsarfunktionen 
 
Antal inkomna ärenden samt beslut redovisas till Kommunstyrelsen två gånger per år.    
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