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Anmälningsärenden 2020-09-22 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.      

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

 Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020            

               

 

 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 

                                

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Fysisk miljö 58 Markskötsel 

   

   

   

   

   

Totalt för förvaltningen 58  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
jun 2020 

Fråga jan-
jun 2020 

Förslag jan-
jun 2020 

Klagomål 
jan-jun 2020 

Totalt jan-
jun 2020 

Bemötande      

Fysisk miljö 1 3 0 34 38 

Information      

Tjänster      

Totalt      
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4 Ständiga förbättringar 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

31 7 38 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Icke avslutade ärenden kräver åtgärder som tar lång 
tid. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

3 
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Delegationsbeslut 2020-09-22 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 

handlingarna.        

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Redovisning av inkomna delegationsbeslut: 

 Anbudsöppning ombyggnation A&B-hall Borås Tennis & Boulecenter 

  
               

 

 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut Anbudsöppning ombyggnation A&B-hall Borås 

Tennis & Boulecenter 

 

                                

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Förvaltningen informerar 2020-09-22 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningen informerar avseende: 

 Kyllared               

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Rapport om byggprojekt 2020-09-22 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.               

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde.                         

               

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt 

                                

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever.  

Produktionsstart oktober 2019 med färdigställande december 2022. 

 

 
Strandvägens förskola, Sandared 

Nybyggnad av förskola med 120 platser. Entreprenör antagen. Bygglovet överklagat. Länsstyrelsen har beslutat 

att ogilla överklagan. Mark- och miljödomstolen avslog bygglovet, nytt bygglov beviljat. Bygglovet är överklagat 

på nytt, Länsstyrelsen ogillade överklagan. Bygglovet har därefter blivit överklagat till mark- och 

miljödomstolen, därifrån vi inväntar beslut.  

 

 

Färgargatans LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Planerad produktionsstart april 2020. Bygglovet överklagat. Mark och 

miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Preliminär produktionsstart 1 oktober. 
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Daltorpskolan anpassning 7-9 
Ombyggnation av slöjdsalar och NO-salar inkl. skolgården. Produktionsstart vecka 22 med färdigställande 

augusti 2020, slutbesiktning v. 34.   

 

  

Brotorpsgatans LSS 
Ombyggnation och anpassning av 3 lägenheter och en gemensam lokaldel samt personalutrymmen. 

Produktionsstart sommaren 2020 med färdigställande december 2020. 

  

Backhagsvägens LSS 
Nybyggnad 5 lägenheter (autism). Produktionsstart maj 2020 med färdigställande april 2021. 
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Boråshallen ombyggnad etapp 1 
Anpassning av A-hall, främst nya toaletter, i samband med tillbyggnad från Borås Basket.  

Planerad produktionsstart maj 2020.  

 

Borås simarena reinvestering 
Renovering av främst ytskikt. Utförs i två etapper, maj-augusti 2020 + maj-augusti 2021. Slutbesiktning för 

etapp 1 genomfördes den 17 augusti. 

 

 

 

Skogsfrugatan SOL-boende 
Nybyggnad 10 lägenheter. Planerad produktionsstart hösten 2020.  Bygglovet är överklagat till mark- och 

miljödomstolen, vilka avslog överklagan. Ingen överklagan till mark- och miljööverdomstolen.  

Produktionsstart september 2020 med färdigställande december 2021. 
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Trandaredskolan utbyggnad kök 
Utbyggnad av skolans tillagningskök. Produktionsstart v. 44 med färdigställande april 2021.  

 

 

Almåsgymnasiet NO-salar 
Renovering av NO-salar genom anpassning enligt dagens krav. Produktion pågår, inflyttning augusti 2020. 

 

  

Sjöbovallen ombyggnad  
Nybyggnad av omklädningsbyggnad med klubblokal. Rivning befintliga byggnader pågår. Färdigställande är 

sommaren 2021.  
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Metergatan SOL tillbyggnad 
Tillbyggnad av två lägenheter samt ombyggnation av befintligt allrum. Inväntar bygglov. Planerad 

produktionsstart hösten 2020. 
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Myråsskolan om-/tillbyggnad  
Utökad elevkapacitet med 1-parallell F-6. Projektering startad mars 2019. Preliminär byggstart jan 2021. 

Detaljplanen överklagad till Mark och miljödomstolen. 

 

 

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Planerad produktionsstart våren 2020. Detaljplanen överklagad, Mark och 

miljööverdomstolen utreder om de skall ge prövningstillstånd. 

 

Ny idrottshall Fristad 
Nybyggnation av idrottshall i Fristad. Planerad produktionsstart årsskiftet 2020/2021. 
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Almåsgymnasiet innergård 
Tillbyggnation av innergård. Preliminär produktionsstart januari 2021 med färdigställande juni 2021.  

 

  

Kristinegården förskola 
Nybyggnad av förskola. Preliminär produktionsstart september 2021 med färdigställande oktober 2022.  
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Förstudier 
Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov 

Förstudien är klar. 

Erikslundskolan ombyggnad 

Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 

omfattning. Förstudien är klar. Detaljplaneändring pågår.  

Guttasjön om- och tillbyggnad 

Förstudien är klar. Inväntar nytt besked från Räddningsförbundet för vidare projektering.  

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 

Förstudie är klar. Detaljplaneändring pågår. 

Ny idrottshall Boda 

Förstudien är klar. 

Ny ishall 

Förstudien pågår. 

Ny skola Gässlösa 

Förstudien pågår. Detaljplanearbetet pågår.  

Särlaskolan ombyggnad 7-9 

Bygglov lämnas för den nya tillbyggnaden under september. 
 

Vinkelvägens förskola 

Förstudien är klar.  

Johannelundsgatan SoL (Gruppbostad SoL, A) 

Förstudie pågår. 

Fullmäktigesalen ombyggnation 

Förstudien är klar. 
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Under garanti 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2018 

Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 

Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 

Almåsgymnasiet tillagningskök augusti 2018 

Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik augusti 2018 

Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 augusti 2018 

Almåsgymnasiet vht-anp 2016 september 2018 

Garantibesiktning 2019 

Bäckängsgymnasiet etapp 1  mars 2019 

Almåsgymnasiet autismspektra mars 2019 

Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal   september 2019 

Särlaskolan åtgärder yttre delar september 2019 

Garantibesiktning 2020                    

Scenteknik Stadsteatern  september 2020 

Skatehallen tillbyggnad  september 2020 

Gånghesterskolan  december 2020 

Stadsparksbadet   december 2020 

Garantibesiktning 2021        

Skogsfrugatans LSS  februari 2021 

Gyllingtorpsgatans LSS  april 2021 

Viskastrandgymnasiet ombyggnad maj 2021   

Sven Eriksonsgymnasiet    augusti 2021  

Vattentornet         juni 2021 

Skjuthallen   september 2021 

Sjömarkenskolan  december 2021 

Garantibesiktning 2022        

Alideberg förskola, Vildmarken januari 2022 

Sven Eriksongymnasiet TME  februari 2022 

 

Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2018  

Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. mars 2018 

Frufällegården  juli 2018 

Kelvingatan   juli 2018 

Hestra förskola  december 2018 

Bergdalskolan   december 2018 

Garantibesiktning 2019 

Kypegården upprustning  januari 2019 

Barnens kulturrum  februari 2019    

Garantibesiktning 2020 

Frufällegården mottagningskök mars 2020 

Kristinebergskolan  juni 2020 
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Boråshallen stolar/jumbotron september 2020 

Sandaredsbadet  december 2020 

Garantibesiktning 2021 

Bodaskolan etapp 2  juni 2021 

Dammsvedjan förskola, LärKan augusti 2021 

Badhusgatan SOL-boende  oktober 2021 

Dammsvedjans SOL-boende  november 2021 

Norrby fritidsgård och mötesplats december 2021 

Kristinebergskolan   december 2021 

Garantibesiktning 2022 

Sagavallens förskola  juni 2022 

Bodaskolan Etapp 3, plan 4  augusti 2022 

Kransmossen förskola  augusti 2022 

Kärrabackens förskola  oktober 2022 

Sagavallen förskola  november 2022 

Fristad högstadiet ombyggn.  december 2022 

Garantibesiktning 2023 

Fristad Högstadie  januari 2023 

Tallbackens förskola  januari 2023 

KreaNova förskola   januari 2023 

Scenteknik Stadsteatern  september 2023 

Skatehallen tillbyggnad  september 2023 

Stadsparksbadet   december 2023 

Gånghesterskolan   december 2023 

Daltorpskolan fritidsgård & Skolbibliotek december 2023 

Garantibesiktning 2024 

Sven Eriksonsgymnasiet  augusti 2024 

Skogsfrugatans LSS  februari 2024 

Gyllingtorpsgatans LSS  april 2024 

Viskastrandgymnasiet ombyggnad maj 2024  

Sven Eriksonsgymnasiet    augusti 2024  

Vattentornet         juni 2024 

Skjuthallen   september 2024 

Sjömarkenskolan  december 2024 

Garantibesiktning 2025 

Alideberg förskola, Vildmarken januari 2025 

Sven Eriksongymnasiet TME  februari 2025 
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1  Inledning 

RESULTAT 
Tertial 2 visar en prognos om - 28 400 tkr. Jämfört med Tertial 1 är detta en ökad obalans om 
3 800 tkr. 

Orsaker till försämrat resultat är bland annat: 

Covid-19 
Följden av tillfälliga avtal beroende på Covid-19 ger en ökad nettodriftkostnad om ca 2 900 000 kronor. 
Detta bygger på kända kostnader efter kvartal två samt prognos för kvartal tre. 

Ökade hyreskostnader 
Ökade hyreskostnader har orsakats av bland annat nya och/eller utökade ytor för verksamheterna där 
kontrakt tecknats efter Tertial 1. Historiskt har lokaler utan kontrakt inte tagits hänsyn till i prognoser. 
Detta är något som är under förändring och vi undersöker hur vi kan lämna tillförlitliga prognoser utan 
slutligt kontrakt. 

Förbättringar i perioden avser främst: 

Felavhjälpande underhåll 
Förutom de 17 000 tkr som fördes över från felavhjälpande underhåll i driften till investeringar har vi 
genomfört ytterligare åtgärder och kunnat prognostisera en effektivisering om 4 000 tkr. Att 
prognostisera felavhjälpande underhåll innebär alltid en stor risk då oförutsedda händelser kan inträffa 
vilket kan ha stor påverkan kostnaderna. 

Konsumtionsavgifter 
Prognosen avseende kostnader för konsumtionsavgifter har sänkts med ca 3 300 tkr. Även här finns en 
stor osäkerhet på grund av yttre påverkan som vi inte kan styra över. 

Övriga åtgärder 
Övriga åtgärder som genomförts har gett en effektivisering som minskat kostnaderna med ca 5 600 tkr. 
 
Resultat av handlingsplan 2020 för en långsiktigt hållbar ekonomi 

 Energioptimering 
Projektplanen för 2020 innefattar 9 st driftprojekt. 
 

 Genomföra planerade underhållsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt 
17 000 000 kr för felavhjälpande underhåll har överförts från drift till underhållsinvesteringar. 
Ytterligare effektiviseringsåtgärder ger en prognostiserad minskning av kostnaderna med 
4 000 tkr. 
 

 Utveckla arbetet för att få en så kostnadseffektiv produktion som möjligt 
Kompetensutveckling pågår för att mot entreprenörer kunna ställa högre och mer effektiva 
krav vid nyproduktion. 
 

 Översyn av befintliga hyresavtal för uppsägning eller omförhandling 
Vi har under året att ha sagt upp 20 inhyrda objekt. Om fler uppsägningar kommer från 
verksamheterna under resterande del av året kommer dessa att sägas upp omedelbart. 
 

 Uthyrning/avveckling av objekt i Lokalbanken 
Vi kommer under året ha avflyttat från 11 st inhyrda objekt. 
 

 Fortsatt översyn av internhyresystemet 
Lokalförsörjningsnämnden har tillskrivit Kommunstyrelsen ett förslag avseende åtgärder för att 
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systemet långsiktigt ska balansera stadens lokalkostnader. Åtgärdsförslagen avser strukturella 
förändringar, justering av obalanser samt principiella ställningstaganden. 
 

 Lokalresursplanering - djupanalys av möjligheten att i större utsträckning utveckla 
befintliga fastigheter för att möta verksamheternas behov 
Arbetet pågår. Exempelvis har den planerade förskolan på Badstrandsvägen i Sjömarken 
senarelagts genom att förlänga bygglovet i befintlig byggnad. 
 

Nämnden har också tidigarelagt effektiviseringsarbetet med att utreda nödvändig nivå på 
fastighetsskötseln. En åtgärd som är planerad att slutföras 2021. 

Internhyressystemet 
Internhyressystemet har analyserats under året och det kan konstateras att nuvarande nivå på 
schablonhyrorna inte täcker fastighetsbeståndets kostnader. 

Schablonhyrorna i systemet är uppdelade på två nivåer, Ny respektive Gammal. Vi har i utvärderingen 
av systemet konstaterat att kostnadstäckningen varierar mellan Verksamhetsfastigheters olika 
lokalgrupper. Generellt kan vi konstatera att skillnaden i hyresnivå mellan Ny och Gammal är för stor. 
Detta framgår av tabellen under rubriken Verksamhetsmått. 

Kategoriseringslista 
Det är inte bara verksamheten Lokalbank som innehåller tomma lokaler. I flera av våra verksamheter 
ingår lokaler som av olika skäl inte är möjliga att hyra ut. Exempelvis fastigheter som köpts in av 
strategiska skäl eller fastigheter av kulturellt värde. Av de fastigheter som inte är fullt uthyrda eller inte 
är uthyrda alls görs en kategorisering för att synliggöra vilka möjligheter som finns i fastighetsbeståndet. 
När en lokal lämnas görs en matchning mot eventuella behov som redovisats i Lokalresursplanen 
varefter den, om inget behov finns, placeras i någon av de sju kategorierna, verksamhetsanalys, 
uppsägning, rivning, försäljning, strategiskt ägande, kulturfastigheter och omställning. Under tid kan 
fastigheter flyttas mellan de olika kategorierna. 

Aktuell kategoriseringslista augusti 2020  

Kategori Antal objekt Kostnad/år, kr  

Verksamhetsanalys 10 13 636 879  

Uppsägning 16 5 840 846  

Omställning 2 7 803 866  

Kulturfastigheter 8 2 552 071  

Strategiskt ägande 94 29 928 699  

Rivning 1 460 927  

Försäljning 2 558 923  

Summa 133 60 782 21  

Uppsägningar 
Verksamheterna kan säga upp lokaler med en uppsägningstid om 3 månader. Uppsägningar kan därför 
komma att belasta innevarande år. Hittills under 2020 har 12 inkommit från verksamheterna. Totalt är 
det 25 uppsagda objekt som belastar resultatet 2020. 

Uppsagda objekt som belastar resultatet 
2020 

    

Objekt Ägt/inhyrt Förvaltning 
Kostnad 

2020 
  

Asklandagården Inhyrt FF 1 360 000   
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Uppsagda objekt som belastar resultatet 
2020 

    

Vintergatan 29 dagcenter Inhyrt SOF 463 000   

Tärnavägen 6 Inhyrt FF 609 000   

Armbågavägen 10 Inhyrt SOF 757 000   

Värmlandsgatan 22 Inhyrt VÄF 152 000   

Tullatorget 5 gymn Inhyrt GVUF 285 000   

Tullatorget 5 förskola Inhyrt FF 349 000   

Våglängdsgatan 11 Inhyrt GRF 385 000   

Billdalsgatan 20 Inhyrt SOF 28 000   

Skogshyddegatan 43 Inhyrt FOF 260 000   

Högsbovägen 5 Inhyrt IFO 1 929 000   

Våglängdsgatan 129 Inhyrt SOF 793 000   

Vingen, daglig verksamhet Inhyrt SOF 473 000   

Eskilsryd Ägt SOF 348 000   

Stora Brogatan 11 Inhyrt IFO 751 000   

TV-stugan 
Saltemad,Erikslund 

Inhyrt GRF 45 000   

Druveforsvägen 33 Inhyrt GRF 1 832 000   

Övre Kvarngatan 32 Inhyrt FF 65 000   

Uppsägningar efter Tertial 1     

Sundholmen Ägt FF 131 000   

Erikslund, 
vaktmästarbostad 

Ägt FF 15 000   

Utsiktens förskola Ägt FOF 1 279 000   

Kronängsgårdens förskola Ägt FF 599 000   

Dalsjöfors fritidsgård Ägt FF 208 000   

Solbacken (Rockborgen) Ägt KF 67 000   

Summa 2020   13 183 000   

  

Avslutade projekt från omorganisationen 2017 
Under året kommer de sista kvarvarande projekten från omorganisationen 2017 att avslutas vilket 
innebär att kapitalkostnaderna för dessa faller ut under året. 
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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. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Behovet av renovering och tillgänglighetsanpassning 
av Kommunfullmäktiges sessionssal ska utredas. 

 Genomfört 
Förstudien som startade i våras är nu genomförd. Ett 
förslag har presenterats på 
kommunalrådsberedning. Projektet är inlagt i 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsplan 2021. 

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda 
vilka fastigheter i kommunens befintliga bestånd 
som lämpar sig för installation av solceller. 

 Delvis 
genomfört 

För att kunna göra en bedömning av en fastighets 
lämplighet för installerande av solceller krävs att 
flera förutsättningar måste undersökas. Kriterierna vi 
bedömer är elförbrukning, fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i takkonstruktionen. 
 
Sedan rapportering i Tertial 1 2020 har ytterligare 
två objekt inventerats och det totala antalet uppgår 
nu till 36 objekt. Ytterligare ett objekt är helt klart och 
därmed är 26 st objekt i full drift. Övriga elva är 
under utredning.  

2.3 Ekonomi och egen organisation 

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

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 9,3 3 10,7 11,1 

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

0,4 1 0,3 0,5 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

92 procent av sjukfrånvaron orsakas av långtidssjukskrivningar där orsaken inte är arbetsrelaterad 
varför nämnden inte ser någon anledning till speciella åtgärder. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Timavlönad personal har kortvarigt varit anställd under sommaren. 

 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 

tertial eller halvår. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

Kontroll av F-skatt, förfallodatum, 
fakturaadress, referenskod, 
organisationsnummer, belopp, 
moms, original 
 

Uppföljning har skett löpande. Inga 
avvikelser har noterats 

Muntlig och skriftlig 
information om hur detta ska 
hanteras har getts till 
medarbetarna på 
förvaltningen. 

Har vara/tjänst inhandlats på rätt 
sätt samt har rätt förvaltning 
betalat 
 

Samtliga inköp som görs till andra 
förvaltningar sker i projektform och 
betalas via tilläggsavtal. 

Fortsatt bevakning av 
momentet. 

Delegation Risk att 
delegationsordningen ej följs 

Uppföljning av beslutsärenden 
enligt delegation. 
 

Uppföljning av delegationsärenden 
har gjorts vid samtliga nämndmöten 
under året. Inga avvikelser har 
noterats. 

 

Lokalförsörjningsnämndens 
prövande roll 

Kostsamma investeringar Förvaltningen upprättar 
beslutsunderlag med kalkyler för 
varje investering. Förändringar till 
följd av politiska beslut som inte 
är fastighetsekonomiskt optimala 
och går utöver lagd budget 
redovisas till nämnden. 
 

För varje investeringsärende har 
utgiften motsvarat kalkyl. Ingen 
avvikelse har noterats. 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Ny organisation Organisationsbelastning Frågan diskuteras regelbundet i 
ledningsgruppen. 
 

Under perioden har situationen på 
grund av Covid-19 diskuterats på 
ledningsmöte en gång per vecka. De 
flesta medarbetare har varit på plats 
men i några fall har frånvaro orsakat 
en högre arbetsbelastning på övriga 
medarbetare. Vissa förändringar har 
gjorts exempelvis schemalagd 
närvaro vilket förbättrat situationen. 

Situationen kommer fortsatt 
tas upp på ledningsmöte en 
gång per vecka. 

Upphandling Skillnaden mellan 
investeringsbudget och 
inkommet lägsta anbud är 
för stor. 

Inkomna anbud överstiger 
investeringsbudget. 
 

Vi upplever en ökad konkurrens på 
marknaden vilket påverkar våra 
upphandlingar positivt. Således har 
vi inte noterat någon avvikelse. 

 

Upphandling Att upphandlingar ej följer 
lagar och Borås Stads 
regler. 

Avstämning av  Agresso mot 
upphandlingar i Tendsign har 
gjorts. 
 

Tre projekt som är att betrakta som 
rena direktupphandlingar har gjorts 
under året. Vid kontroll av samtliga 
tre har ingen avvikelse noterats. 

Fortsatt bevakning av 
momentet. 

4 stickprov av upphandlingar 
gjorda i 
direktupphandlingsmodulen. 
 

Under året har endast tre 
direktupphandlingar gjorts i 
modulen. Kontroll har gjorts på 
samtliga och inga avvikelser har 
noterats. 

Fortsatt bevakning av 
momentet. 

Personalomsättning Medarbetarna på 
förvaltningen får en för hög 
arbetsbelastning. 

Anlita konsulter som en tillfällig 
lösning. 
 

Det har under perioden inte varit 
några uppsägningar som påverkat 
organisationens arbetsbelastning. 

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

3.3 Antal anmälda bisysslor 

Förvaltningen har två anmälda bisysslor under 2020. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 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 o 0 73 73 73 

Avgifter och övriga intäkter 536 170 886 422 590 948 571 174 -19 774 -22 036 

Summa intäkter 536 170 886 422 590 948 571 247 -19 701 -21 963 

Personal -20 135 -35 514 -23 676 -19 228 4 448 2 521 

Lokaler -330 159 -516 289 -344 193 -354 281 -10 088 -31 868 

Material och tjänster -98 487 -155 021 -103 346 -96 443 6 903 29 894 

Kapitalkostnader -126 563 -208 713 -139 142 -145 848 -6 706 -6 992 

Summa kostnader -575 344 -915 537 -610 357 -615 800 -5 443 -6 445 

Buffert (endast i budget)  -3 235 -2 157 0 2 157 0 

Nettokostnad -39 174 -32 350 -21 566 -44 553 -22 987 -28 408 

Kommunbidrag 21 267 32 350 21 566 21 567   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-17 907 0 0 -22 986  -28 408 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -17 907   -22 986  -28 408 

Ackumulerat resultat -57 722 -57 722 -57 722 -64 301 -64 302 -81 426 

Resultatanalys 

Resultat Tertial 2 
Resultatet för perioden januari-augusti är en negativ avvikelse om 27 138 tkr mot periodbudget 
Kommunbidraget för perioden är 21 566 tkr. Den negativa avvikelsen för tertialet beror huvudsakligen 
på högre lokal-och kapitalkostnader samt lägre intäkter. 

Prognos för helåret är 28 408 tkr. Förvaltningen bedömer att vissa kostnader kommer att ackumuleras 
vilket förklarar det försämrade prognosen för helårsresultat. Prognos för tertial 1 var 24 612 tkr. Således 
innebär prognosen en ökad obalans om 3 796 tkr. Den försämringen efter prognosen för tertial 1 beror 
huvudsakligen på högre lokalkostnader i tertial 2. 

Intäkter 
Lägre intäkter avser till största delen uppsagda lokaler, hyrestaket inom äldreomsorg och bostäder med 
särskild service LSS och SOL, minskade intäkter inom Verksamhetsfastigheter på grund av Corona 
samt försenade projekt där lokalen således inte tagits i bruk. Lägre intäkter beroende på att ovanstående 
kommer att ackumuleras under året. För de förlorade intäkterna på grund av hyrestaket kommer 
nämnden att kompenseras i bokslutet. På grund av utlämnade hyresrabatter på grund av Corona 
bedöms minskade intäkter om 2 900 tkr. Effekterna av Corona är dock svåra att förutspå varför 
intäkterna ytterligare kan komma att försämras. 

Lokalkostnader  
Resultat för tertialet visar en negativ avvikelse om 10 088 tkr för lokalkostnader. Årsprognosen visar 
däremot högre lokalkostnader om 31 868 tkr jämfört med budget. Detta är en försämring om 2 091 tkr 
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mot prognosen för tertial 1. I stort sett hela summan kan härledas till verksamheterna Lokalbanken och 
Ej uthyrningsbara. Avvikelsen på lokalkostnader för dessa verksamheter uppgår till 30 185 tkr. I bokslut 
2019 var dessa kostnader i förhållande till budget 18 394 tkr. Redan nu är prognosen för hela året (30 
185 tkr) 11 791 tkr högre än utfallet för 2019. 

Kapitalkostnader 
Avvikelsen på kapitalkostnader för tertialet är 6 706 tkr. Prognostiserad avvikelse mot årsbudgeten är 
6 992 tkr. Högre kapitalkostnader orsakas av projekt som avslutats efter Kommunfullmäktiges beslut 
om budget 2020. Avvikelsen tillhör till största delen, 5 205 tkr, Verksamhetsfastigheter. 

Material och tjänster 
Den positiva prognosen är till största delen en följd av åtgärden att minska kostnader för felavhjälpande 
underhåll om 17 000 tkr för att ersättas av investeringar samt effektivisera ytterligare 4 000 tkr. Det som 
betydligt bidrar till den positiva prognosen för den kostnadsgruppen är prognostiserade positivt utfall 
på följande: 

 driftkostnader + 2 807 tkr 

 säkerhetskostnader + 4 312 tkr 

 Utemiljö + 1 893 tkr 

Lägre driftkostnader är en följd av våra energieffektiviseringar och de lägre säkerhetskostnaderna beror 
på att 5 000 tkr av driftkostnader för säkerhet för inhyrda objekt kommer att ersättas av investeringar. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019-12-

31 
Utfall 2020-08 Återstår 

Summa     

Det finns inga kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige för året. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamhetens kostnader och intäkter 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Ledning och administration       

Intäkt 8 181 12 698 8 465 8 550 85 85 

Kostnad -9 664 -16 273 -10 849 -9 474 1 375 310 

Nettokostnad -1 483 -3 575 -2 384 -924 1 460 395 

Drift- och förvaltningsavdelning       

Intäkt 8 969 13 633 9 089 9 253 164 164 

Kostnad -8 604 -13 633 -9 089 -8 022 1 067 258 

Nettokostnad 365 0 0 1 231 1 231 422 

Byggavdelning       

Intäkt 4 870 11 296 7 531 4 836 -2 695 -1 796 

Kostnad -6 274 -11 296 -7 531 -5 435 2 096 1 755 
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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 -1 404 0 0 -599 -599 -41 

Lokalresursavdelning       

Intäkt 3 347 5 548 3 699 3 736 37 -37 

Kostnad -3 140 -6 137 -4 091 -4 071 20 2 

Nettokostnad 207 -589 -392 -335 57 -35 

Verksamhetsfastigheter       

Intäkt 431 837 706 858 471 233 463 127 -8 106 -9 883 

Kostnad -438 363 -703 035 -468 690 -465 705 2 985 14 095 

Nettokostnad -6 526 3 823 2 543 -2 578 -5 121 4 212 

Verksamhetsfastigheter årsvis 
omräkning 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Externa uthyrningar       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Räddningstjänstfastigheter       

Intäkt 2 838 4 410 29 400 2 929 -26 471 -11 

Kostnad -2 644 -4 410 -29 400 -2 545 26 855 531 

Nettokostnad 194 0 0 384 384 520 

LSS-fastigheter       

Intäkt 12 258 22 006 14 671 12 781 -1 890 -1 891 

Kostnad -20 694 -32 232 -21 488 -21 256 232 232 

Nettokostnad -8 436 -10 226 -6 817 -8 475 -1 658 -1 659 

Äldreomsorgsfastigheter       

Intäkt 35 110 55 672 37 115 35 780 -1 335 -1 358 

Kostnad -33 422 -51 034 -34 023 -34 055 -32 -32 

Nettokostnad 1 688 4 638 3 092 1 725 -1 367 -1 390 

Övriga fastigheter social omsorg       

Intäkt 3 904 6 468 4 312 3 510 -802 -802 

Kostnad -4 542 -6 935 -4 623 -4 223 400 400 

Nettokostnad -638 -467 -311 -713 -402 -402 

Övriga fastigheter       

Intäkt 22 062 38 632 25 759 22 933 -2 826 -3 069 

Kostnad -24 999 -39 455 -26 303 -25 150 1 153 1 863 

Nettokostnad -2 937 -823 -544 -2 217 -1 673 -1 206 

Mark- och fastighetsreserv       

Intäkt 2 484 5 851 3 901 3 687 -214 -214 

Kostnad -4 107 -9 134 -6 089 -5 783 306 643 

Nettokostnad -1 623 -3 283 -2 188 -2 096 92 429 

Serveringar       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 832 -2 800 -1 867 -1 947 -80 -200 
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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 -1 832 -2 800 -1 867 -1 947 -80 -200 

Lokalbank       

Intäkt -42 0 0 0 0 0 

Kostnad -7 037 -3 000 -2 000 -14 751 -12 751 -21 250 

Nettokostnad -7 079 -3 000 -2 000 -14 751 -12 751 -21 250 

Pågående arbeten, ej 
uthyrningsbara 

      

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 311 0 0 -6 099 -6 099 -8 935 

Nettokostnad -1 311 0 0 -6 099 -6 099 -8 935 

Evakuering       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -6 866 -15 000 -10 000 -6 243 3 757 2 000 

Nettokostnad -6 866 -15 000 -10 000 -6 243 3 757 2 000 

Sanering       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -814 -2 000 -1 333 -55 1 278 1 000 

Nettokostnad -814 -2 000 -1 333 -55 1 278 1 000 

Rivning       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -511 -1 500 -1 000 -572 428 700 

Nettokostnad -511 -1 500 -1 000 -572 428 700 

Utredningar tidigt skede       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -373 -783 -522 -338 184 183 

Nettokostnad -373 -783 -522 -338 184 183 

Femårslån       

Intäkt 222 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 o 0 0 0 0 

Nettokostnad 222 0 0 0 0 0 

Mindre verksamheter       

Intäkt 129 195 130 125 -5 5 

Kostnad -146 -116 -77 -76 1 0 

Nettokostnad -17 79 53 49 -4 5 

Resultatutjämningspost       

Intäkt 0 3 156 2 104 0 -2 104 -3 156 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 3 156 2 104 0 -2 104 -3 156 

Totalt       

Intäkt 536 169 886 423 617 409 571 247 -46 162 -21 963 

Kostnad -575 343 -918 773 -638 975 -615 800 23 175 -6 445 

Nettokostnad -39 174 -32 350 -21 566 -44 553 -22 987 -28 408 

Resultat för perioden januari-augusti är en negativ avvikelse om 22 987 tkr mot periodbudget. Den 
negativa avvikelsen för tertialet beror huvudsakligen på högre lokalkostnader samt lägre intäkter. 
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Jämfört med periodbudgeten är det främst verksamheterna, Resultatutjämingspost, Lokalbanken, Pågående 
arbeten-ej uthyrningsbara, och verksamheterna med bostäder med särskild service LSS, SOL och äldreboenden som 
visar större resultatavvikelser mot periodbudget. 

Verksamhetsfastigheter (tidigare Internhyresfastigheter) 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt 431 837 706 858 471 233 463 127 -8 106 -9 883 

Kostnad -438 363 -703 035 -468 690 -465 705 2 985 14 095 

Nettokostnad -6 526 3 823 2 543 -2 578 -5 121 4 212 

Resultat Tertial 2 

Verksamheten visar på en negativ avvikelse om 2,6 mnkr mot periodbudget. Resultatet för tertialet 
belastas av underskott på följande: 

 intäkter  8,1 mnkr, 

 kapitalkostnader 4,5 mnkr. 

Underskottet balanseras delvis med följande lägre kostnader 

  underhållskostnader 10,5 mnkr 

  fastighetsskötsel 0,8 mnkr 

  driftskostnader 2,2 mnkr  

  kostnader för utemiljö om 1,7 mnkr. 

Prognos för verksamheten 

Det prognostiserade resultatet för Verksamhetsfastigheter är ett överskott om ca 4,2 mnkr vilket är en 
förbättring om ca 0,4 mnkr mot budget. Den positiva prognosen är till största delen en följd av 
åtgärden att minska kostnader för felavhjälpande underhåll om 17 000 tkr för att ersättas av 
investeringar samt effektivisera ytterligare 4 000 tkr. Prognostiserat positivt utfall om 5,7 mnkr på 
driftkostnader, 4,2 mnkr avseende säkerhetskostnader, lägre utfall för fastighetsskötsel om 1,2 mnkr 
och lägre kostnader för utemiljö om 1,6 mnkr bidrar betydligt till den positiva prognosen för den 
kostnadsgruppen. Lägre driftkostnader är en följd av våra energieffektiviseringar och de lägre 
säkerhetskostnaderna beror på att 5,0 mnkr av driftkostnader för säkerhet för inhyrda objekt kommer 
att ersättas av investeringar. 

Det som enligt prognosen kommer att avvika negativt är högre konsumtionsavgifter om 2,3 mnkr mot 
budget, högre kapitalkostnader om 6,4 mnkr och lägre intäkter om 9,9 mnkr jämfört med budget. 
Högre kapitalkostnaderna avser inhyrda objekt och lägre intäkter kommer påverka främst 
verksamheternas ägda objekt. Högre konsumtionsavgifter än budget består till största delen av av högre 
elavgifter än budget. 

Lägre intäkter avser till största delen uppsagda lokaler som skett efter Tertial 1, försenade byggprojekt 
där lokalen således inte tagits i bruk och minskade intäkter på grund av Corona. För de förlorade 
intäkterna på grund av hyrestaket kommer nämnden att kompenseras i bokslutet. På grund av 
utlämnade hyresrabatter på grund av Corona bedöms minskade intäkter om 2 900 tkr. 

Lokalbank  

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt -42 0 0 0 0 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 

Kostnad -7 037 -3 000 -2 000 -14 751 -12 751 -21 250 

Nettokostnad -7 079 -3 000 -2 000 -14 751 -12 751 -21 250 

Resultat Tertial 2 

Lokalbanken avser lediga lokaler som är tillgängliga för uthyrning. I denna verksamhet ligger 30 stycken 
objekt i dagsläget vilket är 4 stycken fler än i prognos för tertial 1. Resultat för tertialet är en negativ 
avvikelse om 12,8 mnkr. 

Prognos för verksamheten 

Lokalbanken och Pågående arbeten, ej uthyrningsbara är verksamheter där kostnaderna förväntas bli 
högre för året. Prognos för året för Lokalbanken är en negativ avvikelse mot budget om 21,3 mnkr 
vilket är 1,5 tkr högre än i prognosen för tertial 1. Enligt uppsägningar förvaltningen beräknar att det 
tillkommer 6 objekt till som kommer belasta verksamheten i år. I bokslut 2019 var dessa kostnader i 
förhållande till budget 8,8 mnkr. Redan nu är prognosen för hela året 12,5 miljoner högre än utfallet för 
2019. Objekt som kommer avvika högst är: 

· Kyllaredsgymnasiet * - 11 914 tkr; 

· Kulturskolan - 1 492 tkr; 

· Utsiktens förskola - 1 279 tkr (nytillkommet objekt, uppsägning den 31/7); 

· Högsbovägen 5 - 958 tkr 

. Norrbyskolan 946 tkr. 

* För kostnader avseende Kyllaredsgymnasiet finns centralt avsatta medel. 

Pågående arbeten/ej uthyrningsbara 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 311 0 0 -6 099 -6 099 -8 935 

Nettokostnad -1 311 0 0 -6 099 -6 099 -8 935 

Resultat Tertial 2 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara avser lediga lokaler som inte är tillgängliga för uthyrning, oftast för 
att olika arbeten pågår. I denna verksamhet ligger fyra stycken objekt i dagsläget. Resultat för tertialet är 
en negativ avvikelse om 6,1 mnkr. 

Prognos för verksamheten 

Förvaltningen bedömer att kostnader för objekt som klassas som ej uthyrningsbara kommer att bli 8,9 
mnkr. I bokslut 2019 var dessa kostnader i förhållande till budget 6,6 mnkr. Redan nu är prognosen för 
hela året 2,3 mnkr högre än utfallet för 2019. Det objekt som har högst kostnad är Björkängsskolan i 
Samariten 11, som uppgår till 8 385 tkr. 

LSS, SOL och äldreboende 
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LSS       

 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 
2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 
2020 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt 12 258 22 006 14 671 12 781 -1 890 -1 891 

Kostnad -20 694 -32 232 -21 488 -21 256 232 232 

Nettokostnad -8 436 -10 226 -6 817 -8 475 -1 658 -1 659 

Äldreomsorg       

 Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 
2020 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt 35 110 55 672 37 115 35 780 -1 335 -1 358 

Kostnad -33 422 -51 034 -34 023 -34 055 -32 -32 

Nettokostnad 1 688 4 638 3 092 1 725 -1 367 -1 390 

SOL       

 Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 
2020 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt 3 904 6 468 4 312 3 510 -802 -802 

Kostnad -4 542 -6 935 -4 623 -4 223 400 400 

Nettokostnad -638 -467 -311 -713 -402 -402 

Resultat Tertial 2 

Resultat för tertialet är en negativ avvikelse om sammanlagt 7,5 mnkr. Detta beror främst på lägre 
intäkter om 4 mnkr än budget. Lägre intäkter avser  hyrestaket. 

Prognos för verksamheterna 

Prognos för året är en negativ avvikelse mot budget om 3,5 mnkr. Det blir en följd av prognostiserade 
lägre intäkter. Enligt politiskt beslut har verksamheterna ett gällande hyrestak om 5 400 kr vilket 
medför ett intäktsbortfall för nämnden. För de förlorade intäkterna på grund av hyrestaket kommer 
nämnden att kompenseras i bokslutet.  Verksamheten LSS budgeteras också som fullt uthyrt vilket 
också påverkar intäkterna. Konsekvensen av hyrestaket bedöms leda till en minskad intäkt om 3,2 
mnkr. 

Resultatutjämningspost 

Det budgeterade resultatet i denna verksamhet återspeglar en differens mellan den beslutade 
nettobudgeten och det beräknade resultatet som förvaltningen anser realistiskt. Budgeten består av 
fiktiva intäkter som uteblir således följer prognosen vår bedömda budget. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Förvaltningen har skrivit tillfälliga hyresavtal med 15 verksamheter. Dessa avtal gäller under kvartal 2 
och en del har förlängts till att också gälla kvartal 3. För kända kostnader för kvartal 2 samt prognos för 
kvartal 3 kan vi konstatera att vi har minskade intäkter om 2 900 tkr. 

Då omsättningshyra betalas i efterhand är det mycket svårt att prognostisera utfallet för kvartal 3. I 
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dagsläget för vi dialog med ett par hyresgäster om en förlängning av det tillfälliga avtalet att också gälla 
för kvartal 4. 

Vi har sökt stöd statligt stöd för fem tillfälliga avtal. Förutsättningarna för stöd var inte klara vid 
tidpunkten för avtalstecknandet varför vi inte haft möjlighet att söka för de verksamheter där vi 
övergått till omsättningshyra. Förutsättningarna som gällde för detta var: 

 Ett avtal om hyra av lokal där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor har tecknats med 
en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020. 

Dessutom var det en förutsättning att företagen endast var verksamma i vissa branscher. Detta 
begränsar också hur många verksamheter vi haft möjlighet att söka stöd för. När vi får svar på 
ansökningarna går inte att säga i dagsläget. Eventuellt kommer kompensation att utbetalas 2021. 

Beroende på personer som befinner sig i riskgrupper mm bedömer vi att kostnaderna kommer att öka 
med ca 500 tkr. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Ökad nettodriftkostnad för hyresreduktioner -2 900 

Övriga kostnader -500 

Summa -3 400 

6 Verksamheten 2020 

Utveckling av lokalförsörjningsprocessen har pågått under året. Det rapporteringssystem (Stratsys) som 
använts för första gången har gett gott resultat. Fortsatt analys och förbättringsarbete av systemet pågår. 

Det tidiga skedet i byggprocessen (förstudie) har utvecklats och innehåller nu en större del 
detaljplanering för att undvika sena förändringar. 

Projektplanen för energieffektivisering i befintliga fastigheter 2020 innefattar 9 st driftprojekt. Avseende 
installation av solceller så har sedan rapportering i Tertial 1 ytterligare två objekt inventerats och det 
totala antalet uppgår nu till 36 objekt. Ytterligare ett objekt är helt klart och därmed är 26 st objekt i full 
drift. Övriga elva är under utredning. Vid nybyggnation arbetar vi efter de nivåer som anges i Borås 
Stads miljömål. 

Avseende arbetsvillkor för upphandlade verksamheter kontrolleras detta genom den utökade kontrollen 
via ID06 och personalliggare. 

Alla nya förskolor byggs med tillagningskök. 

Arbetet med att rusta upp lekgårdar pågår och åtgärderna har anpassats till årsbudgeten om 
5 000 tkr. 

Arbetet avseende Bodavallen, Bodaskolan och omkringliggande områden har under våren genomförts 
genom en förstudie i samarbete med Fritids- och folkhälsonämnden samt Grundskolenämnden. 
 

  

7 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens jämställdhetsarbete ingår i det löpande arbetsmiljöarbetet. 2019 års NMI-mätning gav inga 
indikationer på att övriga insatser behövs internt. 

Enligt Lokalförsörjningsnämndens reglemente har nämnden till uppgift att erbjuda lokaler till stadens 



Lokalförsörjningsnämnden, Tertial 2 2020 18(26) 

verksamheter. Nämndens verksamhet vänder sig således inte direkt till någon av målgrupperna som 
stadens program för jämställdhetsintegrering omfattar. Då Lokalförsörjningsnämnden inte fördelar 
några allmänna medel eller på annat sätt bedriver verksamhet utifrån könsfördelning är det nämndens 
uppfattning att budgeten därför är könsneutral. 

8  Verksamhetsmått 

8.1 Ägda fastigheter 

8.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Felavhjälpande 
underhåll, tkr 

24 203 44 359 40 853 16 332 

Konsumtionsavgifter, tkr 59 514 101 045 95 256 58 546 

8.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Preliminärt Kostnad 
underhållsinvesteringar 

25 659 43 297 81 950 31 354 

8.2 Inhyrda fastigheter 

8.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal inhyrda 
kvadratmeter 

235 377 236 308 246 589 239 491 

8.3 Internhyressystem, resultat lokalgrupper tkr 

8.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Förskola 872 2 171 2 624 2 467 

Grundskola, inkl. 
fritidshem och 
förskoleklass 

5 360 1 926 108 2 165 

Gymnasie- och 
vuxenutbildning 

-4 157 -6 327 -9 167 -3 818 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Äldreomsorg -1 560 -1 862 2 153 701 

Daglig verksamhet 
m.m. 

538  439 113 

LSS-boenden 169 686 566 57 

Bibliotek -531 -116 45 -507 

Fritid 464 3 957 1 694 848 

Kontor -2 223 -4 221 -2 145 -1 969 

Fritidsgårdar -1 570 -1 452 -763 -1 444 

IFO -1 802 -1 152 713 -829 

Årsvis omräkning -1 694  0 211 

Externa uthyrningar -392 -959 -89 -414 

9 Investeringar 

Sammanställning investeringsvolymer 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Avvikelse 2020 

Totalprognos 
projektet 

Grundskola inklusive fritidshem 
och särskola 

1 426 552 123 251 51 147 72 104 1 426 256 

Förskola 252 294 40 431 3 954 36 477 250 818 

Gymnasieskola, 
vuxenutbildning och frivillig 
särskola 

59 530 10 400 5 787 4 613 61 057 

Äldreomsorg 500 500 338 162 1 031 

Lokaler för daglig verksamhet, 
arbetsförberedande åtgärder 
mm 

0 0 0 0 0 

LSS-boenden 162 587 62 741 10 027 52 714 162 495 

Kultur och fritid 215 150 26 171 5 518 20 653 214 510 

Kontor- och personallokaler 0 0 0 0 0 

Individ- och familjeomsorg 0 0 0 0 0 

Övriga lokaler 25 900 5 571 1 598 3 973 24 967 

Mindre investeringar  146 583 55 371 91 212 134 433 

Summa 2 142 513 415 648 133 740 281 908 2 275 567 

9.1 Grundskola inklusive fritidshem och särskola 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Fristad högstadie 
energieff/ombyggn 

40 383 0 30 30 39 798 3 

Särlaskolan ombyggnad 
33 år 

175 000 400 705 1 167 175 000 1 

Myråsskolan om-
/tillbyggnad 

230 000 46 727 2 462 4 942 230 000 1 

Gånghesterskolan 
ombyggnad 

105 000 0 48 78 108 586 3 
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  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Sjömarkenskolan 
ombyggnad 

114 000 2 185 4 229 4 261 116 076 3 

Byttorpskolan, om- och 
tillbyggnad 

153 811 47 489 36 217 51 611 153 642 2 

Erikslundskolan om- 
och tillbyggnad för 
utökad elevkapacitet 

235 000 0 688 908 235 000 1 

Krongängskolan 
2/Gässlösa modulskola 

24 300 400 229 229 21 592 3 

Kronängskolan 20 250 1 250 0 0 19 000 3 

Trandaredskolan 
utbyggnad kök 

16 808 12 800 771 5 223 16 808 2 

Om- och tillbyggnad av 
Tummarpskolan 

500 500 0 0 500 0 

Ny skola Gässlösa 300 000 0 689 2 832 300 000 1 

Daltorpskolan 
anpassning 7-9 

9 000 9 000 5 079 7 754 7 754 2 

Sandgärdskolan 
ombyggnad 

500 500 0 0 500 0 

Gula skolan, 
ombyggnad av 
idrottshall 

500 500 0 0 500 0 

Trandaredskolan, 
ombyggnad 

500 500 0 0 500 0 

Dalsjöskolan, 
anpassning 7-9 

500 500 0 0 500 0 

Sandaredskolan, 
ombyggnad 

500 500 0 0 500 0 

Summa 1 426 552 123 251 51 147 79 035 1 426 256  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Myråsskolan om-/tillbyggnad 
Produktionsstart senarelagd på grund av överklagad detaljplan. 

Byttorpskolan om- och tillbyggnad  
Produktionen är i starkare framdrift än beräknad. 

Trandaredskolan utbyggnad kök 
Produktionsstart senarelagd fyra månader på grund av utökat anslag som innebar att nya politiska beslut 
skulle tas. 

Ny skola Gässlösa 
Förstudien är påbörjad tidigare än planerat för att hålla de ledtider som finns för evakueringslokalerna 
gällande de stora skolprojekten. 
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9.2 Förskola 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Göta Förskola, 
Silverpoppeln 

39 240 - 37 37 38 426 3 

Kristinegården, 
ombyggnation 

39 900 4 000 57 3 596 39 900 1 

Vildmarken förskola 47 404 3 767 2 915 3 099 46 742 2 

Strandvägens förskola 39 450 26 065 110 110 39 450 1 

Badstrandsvägens 
förskola 

43 400 2 599 208 208 43 400 1 

Vinkelvägens förskola 41 400 2 500 627 638 41 400 1 

Linneagården 
ombyggnad 

500 500 - - 500 0 

Förskola övre Sjöbo 500 500 - - 500 0 

Tokarpsberg förskola 500 500 - - 500 0 

Summa 252 294 40 431 3 954 7 688 250 818  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Strandvägens förskola 
Produktionsstart senarelagd på grund av överklagat bygglov. 

Badstrandsvägens förskola 
Produktionsstart senarelagd på grund av minskat behov av barnomsorgsplatser. 

Vinkelvägens förskola 
Projektet senarelagt på grund av minskat behov av barnomsorgsplatser. 

9.3 Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Sven Eriksongymnasiet 
Ombyggnad 

36 530 - 38 38 37 796 3 

Almåsgymnasiet 
innergård 

17 500 4 900 2 715 5 556 17 500 1 

Bäckängsgymnasiet 
utökat lokalbehov 

500 500 - - 761 1 

Almåsgymnasiet NO -
salar 

4 500 4 500 3 034 4 500 4 500 2 

Ny gymnasieskola 500 500 - - 500 0 

Summa 59 530 10 400 5 787 10 094 61 057  

 

Förklaring projektstatus 
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0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

9.4 Äldreomsorg 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Kristinegränd vård- och 
omsorgsboende 

500 500 338 340 1 031 1 

Summa 500 500 338 340 1 031  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

9.5 Lokaler för daglig verksamhet, arbetsförberedande 

åtgärder mm 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

9.6 LSS-boenden 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Färgargatans LSS 18 150 8 400 81 3 711 18 150 1 

Sörmarkslidens LSS 18 150 8 400 34 50 18 150 1 
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  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Gruppbostad med 
särskild service enl. 
LSS (Barnhemsgatan) 

18 500 10 500 - 2 500 18 500 0 

Gruppbostad med 
särskild service enl. 
LSS (A) 

18 500 2 500 - - 18 500 0 

Backhagsvägens LSS 18 971 12 600 6 764 13 885 19 074 2 

Brotorpsgatan LSS 
ombyggnad 

5 000 5 000 1 445 4 285 4 805 2 

Skogsfrugatan SOL 30 000 8 600 931 9 013 30 000 2 

Metergatan 2 SoL-
boende tillbyggnad 

5 316 6 241 563 1 132 5 316 1 

Johannelundsgatan 
SoL (Gruppbostad SOL, 
A) 

30 000 500 209 500 30 000 1 

Summa 162 587 62 741 10 027 35 076 162 495  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Färgargatans LSS 
Produktionsstart senarelagd på grund av överklagat bygglov. 

Sörmarkslidens LSS 
Produktionsstart senarelagd på grund av överklagad detaljplan. 

Skogsfrugatans SOL 
Produktionsstart senarelagd på grund av överklagat bygglov. 

9.7 Kultur och fritid 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Stadsparksbadet 
renovering 

93 300 - 3 18 97 776 3 

SE-vallen, 
ny/ombyggnad 
omklädningsbyggnad 

15 410 1 128 1 341 1 341 15 624 3 

Ny isyta i Borås 500 500 17 17 382 1 

Boråshallen ombyggnad 
etapp 1 

8 000 3 994 1 464 1 939 1 939 2 

Ny idrottshall Boda 500 - 308 338 892 1 

Sjöbovallen ombyggnad 17 500 9 599 296 6 889 19 865 2 

Nya Fristadhallen 45 940 8 900 1 845 1 868 45 940 1 

Skjuthall 
Polisutbildningen 

32 000 50 244 244 30 092 3 

Svaneholms IP 500 500 - - 500 0 
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  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Ny idrottshall, Viskafors 500 500 - - 500 0 

Norrbyhuset, utökat 
lokalbehov 

500 500 - - 500 0 

Borås museum, 
Ramnaparken 

500 500 - - 500 0 

Summa 215 150 26 171 5 518 12 654 214 510  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Stadsparksbadet renovering 
Budgetavvikelse på grund av ökade ÄTA-kostnader. 

Sjöbovallen ombyggnad  
Avvikelse på grund av utökade lokaler på begäran från föreningen. 

Ny idrottshall i Fristad 
Projektet försenat på grund av personalbrist. 

9.8 Kontor- och personallokaler 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

9.9 Individ- och familjeomsorg 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 
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2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

9.10 Övriga lokaler 

  Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Guttasjön om- och 
tillbyggnad 

18 900 4 571 89 306 18 900 1 

Stadshuset, 
ombyggnation av 
Stadshusets entré och 
reception 

6 000 - 1 366 1 463 5 424 2 

Fullmäktigesalen 
ombyggnation 

500 500 143 143 143 1 

Ny brandstation SÄRF 500 500 - - 500 0 

Summa 25 900 5 571 1 598 1 912 24 967  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Guttasjön om- och tillbyggnad 
Projektet försenat på grund av diskussioner med SÄRF kring projektets budget och omfattning. 

9.11 Mindre investeringar 

Tabell 

  Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Avvikelse 2020 Prognos 2020 

Brandsäkerhet myndighetskrav 10 900 1 038 9 862 5 200 

Energibesparande åtgärder inkl. belysning 11 646 7 346 4 300 11 646 

Solenergi 5 619 2 105 3 514 5 619 

Tillgänglighetsanpassning 1 000 170 830 1 000 

Hyresgästanpassning exkl GVUN 8 770 4 279 4 491 8 770 

Hyresgästanpassning GVUN 5 998 3 097 2 901 5 998 

Säkerhetsinvesteringar 7 000 1 010 5 990 8 000 

Underhållsinvesteringar 81 950 31 354 50 596 74 500 

Miljöanpassningar 1 000 135 865 1 000 

Fiberinstallationer 7 700 5 431 2 269 7 700 

Utemiljö förskola 5 000 423 4 577 5 000 

Summa 146 583 56 388 90 195 134 433 
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Analys 

Konsekvenser av Covid-19 
När det gäller åtgärder som ska utföras under året har Covid-19 haft och ev fortsatt kommer att ha en 
stor påverkan. Planerade och budgeterade projekt kan med kort varsel bli uppskjutna och vi kommer då 
äska en överflyttning av budgeten till 2021. 

Brandsäkerhet myndighetskrav 
Projekt avseende brandsäkerhet har påverkats stort av Covid-19 då dessa till största delen avser Sociala 
omsorgsförvaltningen, BMSS LSS. Många arbeten är dock planerade och kommer förhoppningsvis att 
kunna färdigställas under året. 

Hyresgästanpassning 
Hyresgästanpassning är något som utförs på begäran av verksamheterna på grund av exempelvis 
verksamhetsförändringar. Kostnaden betalas via ett hyrestillägg. Således är detta inte åtgärder som är 
förknippade med fastighetens underhåll eller tekniska brister. 

Säkerhetsinvesteringar 
Investeringarna avser lås och larm vilket krävs för att förvaltningarna ska kunna bedriva verksamhet i 
lokalerna. 

Säkerhetsinvesteringar 
Den ökade prognosen med 1 000 tkr orsakas av att säkerhetsarbetet för Vård- och äldreförvaltningen 
börjat. 

Underhållsinvesteringar 
Den stora differensen mellan utfall och prognos beror till stora delar på att vissa projekt ej har kunnat 
genomföras under våren på grund av Covid-19. Förvaltningens förhoppning är att kunna arbeta igen 
stora delar av detta under hösten, men vi bedömer att vi inte kommer att hinna ända fram innan året är 
slut. Under året har 17 000 000 kr flyttats från felavhjälpande underhåll på driften till att istället utföras 
som investeringar. 

Utemiljö förskola 
Efter politiskt beslut har 5 000 tkr per år i tre år anslagits för upprustning av lekgårdar. Dessa 
investeringar betalas av Förskolenämnden. 

  

  

9.12 Förhyrningar 

Objekt Årshyra, tkr Avtalsperiod 

Albanoliden 1 275,5 2020-06-01-- 2022-12-31 

Olovsholmsgatan 32 36 2020-07-01 -- 2021-06-30 

Fabriksgatan 11 3 743 2020-03-01 -- 2030-02-28 

Pv. Svedjeskolan 467 2020-06-01 -- 2027-05-30 

Bryggaregatan 12 5 157 2020-05-01 -- 2032-04-30 

Torstenssonsgatan 8 1 775 2020-04-01 -- 2030-03-31 

Västerlånggatan 1-9 935 2020-02-01 -- 2027-01-31 

Uppegårdsgatan 2-8 2 650 2020-04-01 -- 2035-03-31 

Beskrivning 
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Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden godkänner upprättat svar och beslutar att avvakta 

centrala anvisningar innan eventuella åtgärder genomförs. Beslutet översänds 

till Stadsrevisionen.         

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 

Stads ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 

nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 

krav. 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.  

 

Stadsrevisionen bedömer att Lokalförsörjningsnämndens 

ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.   

 

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 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. 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 

2. Missiv - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                              
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Med vänliga hälsningar  
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Borås Stad - Revisionskontoret 
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Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

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

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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Revisionsrapport styrning och uppföljning av privata 

utförare i tekniska nämnder 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden har saknat formerna för hur den årliga rapportering 

som ska göras till Kommunstyrelsen gällande styrning och uppföljning av 

privata utförare i tekniska nämnder enligt gällande riktlinjer. Med framtagande 

av den rapportmall som refereras till i rapporten räknar 

Lokalförsörjningsnämnden att den påtalade avvikelsen från riktlinjerna kan vara 

åtgärdad.        

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom 

tekniska nämnder i Borås stad.  

Lokalförsörjningsnämnden bedöms ha en i huvudsak ändamålsenlig styrning 

och uppföljning av privata utförare via lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver följsamhet gentemot 

Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 

kommunal verksamhet utvecklas i samtliga granskade nämnder. Granskade 

nämnder har genomgående inte genomfört den årliga redovisning till 

Kommunstyrelsen av uppföljning av privata utförare och dess resultat så som 

riktlinjen anger. 

På sidan 10 i Stadsrevisionens rapport framgår att Kommunstyrelsen påbörjade 

ett arbete med framtagande av rapportmall för vård- och omsorgsnämnderna 

under 2019. Rapportmallen följer en uppföljningsstruktur där nämnderna kan 

rapportera in hur uppföljning av de privata utförarna har genomförts under året 

samt hur nämnden tillgodoser allmänhetens insyn i resultatet av uppföljningen 

Motsvarande arbete kommer att fortsätta med de tekniska nämnderna under 

2020.  

Med rapportmallen som grund räknar Lokalförsörjningsnämnden med att den 

påtalade avvikelsen från riktlinjerna kan vara åtgärdad.               
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Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport styrning och uppföljning av privata utförare                              

2. Missiv styrning och uppföljning av privata utförare                             
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1. Stadsrevisionen 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 
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Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
För att överlämna verksamhet till extern utförare förutsätts att kommunen har säkerställt 
möjligheter att kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt 10 kap 7-9 §§ kommunallagen 
ska kommunen tillförsäkra sig att den kan kontrollera och följa upp verksamheter innan en 
kommunal angelägenhet lämnas ut till annan. Vidare ska kommunen tillförsäkra sig tillgång 
till information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. 
För verksamheter som lagts ut på entreprenad genom lagen om offentlig upphandling (LOU) 
samt enligt lagen om valfrihet (LOV) ska kommunen reglera möjligheter och insyn i avtal. 

Stadsrevisionen genomförde en granskning av Styrning och uppföljning av privata utförare 
inom förskola, skola, vård och omsorg för revisionsåret 2018. Innevarande granskning avser 
de tekniska nämndernas styrning och uppföljning av privata utförare. 

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, 
bedöma om Borås Stads berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning 
av privata utförare. Den huvudsakliga revisionsfrågan är om nämnderna har tillförsäkrat sig 
möjligheter till insyn och kontroll i verksamhet som lämnats över till annan utförare på ett 
ändamålsenligt sätt?

Revisionsfrågor

• Finns tillfredsställande styrdokument och skrivna avtal med utförarna för hur insyn 
ska garanteras?

• Bedrivs ett strukturerat arbete för att säkerställa en god kontroll av privata utförare 
och som är i enlighet med lagkrav inom området?  

• Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av privata utförare inom berörda 
nämnder? Hur används resultat från dessa?

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar Borås Stads verksamhet inom tekniska nämnder som är utlagd på 
privata utförare via LOU. Granskningen omfattar inte verksamhet som är utlagd på privata 
utförare genom direktupphandling eller genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen (KL), lagen om offentlig upphandling (LOU) och annan 
tillämplig lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter. Utöver det utgör interna styrdokument, 
regelverk och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga 
verk/styrelser.

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Ansvariga nämnder är Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden och Servicenämnden.
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1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare 
är Andreas Ekelund vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder
Metoderna för granskningen är dokumentstudier samt intervjuer med tjänstepersoner vid 
berörda förvaltningar.



5

Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder

2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Lagstiftning, styrdokument och vägledning

2.1.1 Kommunallagen (2017:725)
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Fullmäktige 
i kommuner får besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ, om det inte finns särskilda föreskrifter som förhindrar det. Om 
skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast om 
det finns stöd för det i lag.1

Kommuner får enligt 2 kap. 1 § kommunallagen själva ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Denna 
bestämmelse reglerar kommunernas s.k. allmänna befogenheter vilka kompletteras av speciella 
befogenheter som framgår av speciallagstiftning som i vissa fall utökar befogenheterna för vad 
kommuner ska eller får engagera sig i.2 

Kommuner får enligt kommunallagen 10 kap. 7-9 §§ lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter 
på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska 
kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.3

I kommunallagen 10 kap. 7 §  framgår att med en privat utförare avses en juridisk person eller 
en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1 §. Med en 
privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan stiftelse 
eller förening som avses i 6 §.4

Det framgår i kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten 
att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet 
med stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen har lämnats över till någon annan.5

Enligt kommunallagen 5 kap. 3 § ska Fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
I programmet ska det anges hur Fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur 
allmänhetens insyn ska tillgodoses.6

2.1.2 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandling som genomförs av en 
upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som 
vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.7

1 10 Kap. 1 § Kommunallagen
2  Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, 2019: 18 ff
3 10 kap. 7-9 §§ Kommunallagen 
4 10 kap. 7 § Kommunallagen
5 6 kap. 6 § Kommunallagen
6 5 kap. 3 § Kommunallagen
7 1 kap 2 § Lagen om offentlig upphandling 
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2.1.3 Regeringens proposition 2016/17:171 - En ny kommunallag 
Propositionen anger att det är övergripande mål och riktlinjer som Fullmäktige ska anta i 
programmet för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Privata 
utförare kan finnas inom många områden varför det kan vara svårt att i ett enda dokument 
utforma riktlinjer för samtliga verksamhetsområden. Kommunen får själv besluta om 
programmet ska omfatta alla kommunala verksamheter eller om det ska vara olika program 
för olika verksamhetsområden.8

Att Fullmäktige ska anta mål innebär att varje kommun ska formulera tydliga mål för sina 
privata utförare utifrån exempelvis effektivitets- och kvalitetssynpunkt. Finns andra krav som 
t.ex. miljö-, jämställdhets- eller integrationskrav kan dessa anges. I kravet att anta riktlinjer ligger 
att ange tydliga kriterier för hur uppgiften ska utföras för att uppnå de mål som Fullmäktige 
angivit. En fråga som kan uppmärksammas i kriterierna är om verksamheten ska upphandlas 
eller om ett valfrihetssystem ska inrättas.9

Av andra stycket framgår att det i programmet ska anges hur Fullmäktiges mål och riktlinjer 
ska följas upp. Det kan exempelvis anges om det vilar ett särskilt ansvar på en speciell nämnd i 
något avseende vad gäller uppföljning eller om det finns behov av att tillföra särskilda resurser 
för uppföljning. Om nämnderna förväntas göra särskilda risk- och sårbarhetsanalyser i något 
avseende är detta också något som kan anges. Av 6 kap. 6 § kommunallagen framgår att 
nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet för att med 
de mål och riktlinjer som Fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. Detta ansvar innefattar verksamhet som utförs av 
privata utförare.10

För att bestämma insynens omfattning ska det göras en avvägning mellan å ena sidan den 
privata utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden och å andra sidan 
allmänhetens intresse av hur verksamheten utförs. Frågan om insyn måste bedömas utifrån vilka 
uppgifter som skulle varit offentliga om verksamheten bedrivits i egen regi. Bestämmelserna 
gäller för såväl nämnder som kommunala bolag.11

Enligt bestämmelsen ska kommuner inte bara se till att de har möjlighet att följa upp och 
kontrollera privata utförare, utan också vidta faktiska åtgärder för kontroll och uppföljning. 
Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen tredje stycket är det nämnderna som har ansvar för att 
kontrollera och följa upp sådan verksamhet som bedrivs av privata utförare.12

Det är enligt bestämmelsen inte enbart en målsättning för kommuner att tillförsäkra 
allmänheten insyn i verksamhet som lämnas över till privata utförare. Kommuner ska i avtalet 
med den privata utföraren reglera vilken information som ska lämnas av den privata utföraren. 
Omfattningen av den information som ska lämnas blir beroende av bl.a. den överlämnade 
verksamhetens art, hur många kommunmedlemmar som är beroende av verksamheten och 
hur mycket skattemedel som går till verksamheten. 

För att bestämma insynens omfattning ska det, vid avtalets utformning, göras en avvägning 
mellan å ena sidan den privata utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga 
förhållanden och å andra sidan allmänhetens intresse av hur verksamheten utförs. Exempel på 
sådan information som det kan bli aktuell för kommunen att tillförsäkra sig är uppgifter om 

8  Prop. 2016/17:171
9  Ibid.
10  Ibid. 
11  Ibid. 
12  Ibid.
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personalen och dess kompetens, utbildningsnivå och kapacitet, liksom information om antalet 
anställda, antalet anställda omräknat till heltid, personalkontinuitet, brukarundersökningar 
samt den privata utförarens organisation och eventuella underleverantörer.13

2.1.4 Vägledning från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
SKR:s stödmaterial – Fullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata 
utförare. 
SKR har tagit fram ett kortfattat stödmaterial för programarbetet med mål och riktlinjer 
samt uppföljning och insyn. Materialet ger bakgrund och fakta om programmet samt stöd 
vid upprättandet.14

Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och 
insyn till en politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur 
och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Fullmäktiges program blir 
därmed vägledande för hur arbetet ska genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd 
uppföljning ger också faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares 
roll i produktionen.15

I stödmaterialet framgår det att omfattning och inriktning på kontroll och uppföljning ser 
olika ut beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju 
mer beroende medborgarna är av verksamheten desto större krav på uppföljning, kontroll och 
insyn. Programmet ska framförallt inriktas på de verksamheter som tydligt riktar sig till och 
rör medborgarna. Det kan handla om hela verksamheter (t ex särskilda boenden för äldre eller 
medicinsk vård) eller delar av en verksamhet med stor betydelse för medborgaren/brukaren 
(t ex måltidsverksamhet, städning i skolan eller telefonisttjänster). Programmet ska lägga fast 
övergripande mål för vad verksamheten ska leda till och vilka resultat den ska ge t ex ur kvalitets- 
och effektivitetssynpunkt. Ett vanligt sätt att göra detta är att koppla programmet till befintliga 
styrdokument, styrprocesser och beslut som innehåller mål och kvalitetskrav m.m.16

Att ha vetskap om vilka verksamheter som utförs av privata utförare är en väsentlig uppgift. 
Det kan behövas en bred inventering av detta i organisationen, en inventering som kan vara 
av stor betydelse för förankringen av programmet och dess avsikt. Formen för programmet är 
inte det viktiga. Det är innehållet som ska lägga grunden för en strukturerad och systematisk 
uppföljning och kontroll i praktiken samt för allmänhetens insyn. Därför är förankringen i 
arbetet med att ta fram programmet och senare i det praktiska arbetet mycket viktig – såväl i 
den politiska organisationen som i verksamheten.17 

2.1.5 Borås Stads riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
Kommunfullmäktige har den 17 maj 2018 beslutat om riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna gäller för alla nämnder och bolag som 
upphandlar privata utförare.18

13  Prop. 2016/17:171; En ny kommunallag. SOU 2013:53; Privata utförare – kontroll och insyn, ett delbetänkande av utredningen  

En kommunallag för framtiden. Prop. 2013/14:118; Privata utförare av kommunal verksamhet. 
14  Fullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare – Mål och riktlinjer, uppföljning och insyn, SKL -2019-08-23
15  Ibid. 
16  Ibid. 
17  Ibid. 
18  Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av Kommunfullmäktige 17 maj 2018
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I riktlinjerna framgår att med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som 
utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen 
organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en tjänst eller 
sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. 
Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som kommunen bildat ensam eller tillsammans 
med någon annan, eller förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.19

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter att en offentlig upphandling genomförts, 
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad 
entreprenör och i ett valfrihetssystem. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad 
är huvudman inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, 
fastighetsförvaltning och infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen.20

I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla 
utförare, såväl kommunala som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver 
verksamhet:

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,

• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/

• eller för respektive nämnd och styrelse och

• så att stadens mål kan uppfyllas 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos utförarna kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet 
med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt framgå hur 
samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i verksamheten 
ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller att häva ett avtal ska 
regleras i avtalet.21

I riktlinjerna framgår även att varje beställande nämnd i avtal med utförare ska tillförsäkra sig 
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet som 
överlämnats till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt för allmänheten 
att få insyn i hur uppdraget utförs. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt 
informera allmänheten om rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av 
i förhållande till nämndens eller styrelsens utförare.22

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för 
att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och 
möjliggöra allmänhetens insyn. Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur 
arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av dessa.23 

19  Ibid. 
20  Ibid.
21  Ibid.
22  Ibid.
23  Ibid.
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2.1.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagstiftning, styrdokument  
och vägledning
Kommuner får enligt kommunallagen själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som 
har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Detta är grunden i definitionen 
av vad som är en kommunal angelägenhet. Kommuner får enligt kommunallagen lämna 
över utförande av en kommunal angelägenhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande 
ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet 
som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten 
och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i 
den verksamhet som lämnats över. 

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln 
av en kommunal angelägenhet. 

Nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet 
har lämnats över till någon annan.

Enligt kommunallagen ska Fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet 
ska det också anges hur Fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens 
insyn ska tillgodoses. Enligt förarbetena till kommunallagen framgår bl.a. att kommuner ska 
tillförsäkra

allmänheten insyn i verksamhet som lämnats över till privata utförare. Omfattningen av den 
information som ska lämnas blir beroende av bl.a. den överlämnade verksamhetens art, hur 
många kommunmedlemmar som är beroende av verksamheten och hur mycket skattemedel 
som går till verksamheten. För att bestämma insynens omfattning ska det göras en avvägning 
mellan å ena sidan den privata utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga 
förhållanden och å andra sidan allmänhetens intresse av hur verksamheten utförs. 

I SKR:s stödmaterial framgår att omfattning och inriktning på kontroll och uppföljning ser 
olika ut beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju 
mer beroende medborgarna är av verksamheten desto större krav på uppföljning, kontroll och 
insyn. Programmet ska framförallt inriktas på de verksamheter som tydligt riktar sig till och 
rör medborgarna.

Borås Stad har riktlinjer för uppföljning av privata utförare som antogs av Kommunfullmäktige 
den 17 maj 2018. Av riktlinjerna framgår att en privat utförare avser juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, 
idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en 
tjänst eller sköta en verksamhet. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman 
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning 
och infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. 

Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. Varje nämnd och 
styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om rätten till insyn och vilken 
information allmänheten kan ta del av i förhållande till nämndens eller styrelsens utförare. 
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn 
har bedrivits och resultaten av dessa.
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Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktiges riktlinjer omfattar all kommunal 
verksamhet som lämnas över till privata utförare på samma sätt oavsett verksamhetens art, hur 
angelägen den är ur ett allmänintresse eller hur mycket skattemedel avtalet omfattar. 

2.2 Styrning och uppföljning av verksamhet  
som utförs via LOU 
Nedanstående avsnitt är en genomgång av de verksamheter inom berörda nämnder som har 
upphandlat verksamhet via LOU som lämnats över till privata utförare. Uppgifterna bygger 
på intervjuer med verksamhetsföreträdare och på genomgång av tillgängliga ramavtal, rutiner 
för uppföljning och insyn och övrig befintlig dokumentation. Genomgången presenteras per 
nämnd.  

2.2.1 Kommunstyrelsen 
Samtliga avdelningar vid Stadsledningskansliet utom Koncerninköpsavdelningen och 
Kvalitet- och utvecklingsavdelningen har olika former av ramavtal med privata utförare. Avtal, 
avtalsuppföljning och övriga granskningsresultat presenteras per avdelning.  

Kvalitet och utveckling 

Enligt intervju med tjänstepersoner på avdelningen för Kvalitet och utveckling har avdelningen 
under hösten 2019 tagit fram en rapportmall – Uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet i styr- och ledningssystemet Stratsys. Mallen avser vård- och omsorgsnämnderna. 
Rapportmallen följer en uppföljningsstruktur där nämnderna kan rapportera in hur uppföljning 
av de privata utförarna har genomförts under året samt hur nämnden tillgodoser allmänhetens 
insyn i resultatet av uppföljningen. Kvalitet- och utvecklingsavdelningen tänker samla in alla 
uppföljningar från nämnderna under augusti månad årligen och sammanställa rapporterna 
till Kommunstyrelsen en gång per år. Hittills har de tekniska nämnderna inte varit delaktiga 
i framtagandet av rapportmallen eller i uppföljningsarbetet. Enligt intervjuade på avdelning 
har arbetet påbörjats med vård- och omsorgsnämnderna under 2019. Arbetet kommer fortsätta 
med de tekniska nämnderna under våren 2020. 

Koncerninköp 

Koncerninköpsavdelningen finansieras med upphandlingar och abonnemang. Avdelningen gör 
inte själv några inköp utan skapar avtal som ger rätt förutsättningar för andra förvaltningars och 
bolags köp. Avdelningen kan medverka i olika faser av en upphandling eller avtalsuppföljning.

Enligt intervju med personal vid Koncerninköpsavdelningen är avdelningen framför allt 
behjälplig vid upphandling och sammanställning av förfrågningsunderlag, anbudsvärdering 
m.m. Avdelningen kan även vara behjälpliga vid olika former av avtalsuppföljning. Några 
förvaltningar vill att avdelningen ska vara delaktiga i avtalsuppföljning avseende vissa avtal. 
Andra förvaltningar har avdelningen ingen kontakt med när det gäller uppföljning av avtal. De 
intervjuade menar att avdelningens inblandning i olika former av avtalsuppföljning varierar. Det 
finns ingen systematisk medverkan i avtalsuppföljningen avseende alla avtal från avdelningens 
sida. 

Avdelningen är vid behov behjälpliga när det gäller avtalstolkning och kan vara ett juridiskt stöd 
för förvaltingrana när samarbetet med privata utförare inte fungerar optimalt. För samordnade 
avtal (kommunövergripande avtal) som omfattar flera förvaltningar och bolag genomför 
koncerninköpsavdelningen hela avtalsuppföljningen. När det gäller verksamhetsspecifika avtal, 
exempelvis avseende geoteknikkonsulter och naturinventeringskonsulter, genomförs ingen 
avtalsuppföljning av koncerninköpsavdelningen. 
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Koncerninköpsavdelningen tar en timavgift när förvaltningarna köper deras tjänster, både 
när det gäller upprättandet av förfrågningsunderlag och uppföljning av befintliga avtal. I vissa 
fall ingår avtalsuppföljning i abonnemanget. Enligt intervju med tjänstepersoner på flera 
förvaltningar upplever de att koncerninköpsavdelningens roll ibland är otydlig när det gäller 
avtalsuppföljning. Koncerninköpsavdelningen är ofta behjälpliga i upphandlingsskedet med 
förfrågningsunderlag, anbudsvärdering m.m. men deras engagemang i avtalsuppföljning är 
mycket varierande. Intervjuade vid Koncerninköpsavdelningen uppger att deras roll är lite 
otydlig och varierande när det gäller avtalsuppföljning. En av orsakerna till detta är att det finns 
olika ersättningsformer för deras tjänster. I vissa av ersättningsformerna ingår avtalsuppföljning 
men inte i andra. Avdelningen har nyligen anställt en avtalscontroller som b.la. ska arbeta med 
uppföljning av avtal. 

Ekonomistyrning

Ekonomistyrningsavdelningen har fyra enheter: Budget- och controllerenheten, Finansenheten, 
Strategisk IT och Sekretariatet. Ekonomistyrning har ett ramavtal som avser finansiell 
rådgivning på finansenheten. I avtalet avseende finansiell rådgivning har finansenheten 
tillförsäkrat sig möjligheten till insyn och uppföljning av utförarens arbete. I avtalet framgår 
att avtalsuppföljning kommer att ske vid behov, minst en gång per år under avtalsperioden. 
Enligt intervju med berörda tjänstepersoner är det enbart finansenheten som använder avtalet. 
Finansenheten får en finansrapport av utföraren en gång per månad. Finansrapporten blir 
ett anmälningsärende till Kommunstyrelsen. Uppföljning av avtalet sker genom möten med 
utföraren två gånger per år. Vid uppföljningsmötena går man igenom avtal och de rapporter 
som utföraren levererat. I avtalet saknas vitesklausul men det finns klausul avseende hävning 
av avtalet. Koncerninköp har hjälpt till med förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. 

Det sker ingen systematisk återrapportering till Kommunstyrelsen avseende uppföljningen av 
avtalet för finansiell rådgivning. Intervjuade vid finansenheten uppger att man inte känner 
till Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare. Finansenheten har 
inte beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete med avtalsuppföljning. En av 
anledningarna till förhållandena är att avdelningen inte har sett det företag som man har 
avtal med som en privat utförare. De intervjuade efterlyser en tydligare definition av vad som 
menas med en privat utförare. De intervjuade framhåller att alla avtal som Borås Stad har i 
olika verksamheter inte har behov av så pass omfattande avtalsuppföljning och säkerställande 
av allmänhetens insyn som det anges i Kommunfullmäktiges riktlinjer. 

Centrum för kunskap och säkerhet

Centrum för kunskap och säkerhet har ett ramavtal avseende bevakningstjänster. I avtalet har 
avdelningen tillförsäkrat sig möjligheten till insyn och uppföljning av utförarens arbete. I avtalet 
framgår att avtalsuppföljning ska ske vid behov minst en gång per år under avtalsperioden. 
Enligt intervjuade är avtalet ett kommunövergripande avtal där den praktiska uppföljningen 
av bevakningstjänsterna genomförts på de förvaltningar som avropar tjänsterna i avtalet. Det 
genomförs därutöver en övergripande avtalsuppföljning genom ett möte med utföraren en gång 
per kvartal. På mötet gås avtalet, statistikuppgifter från utföraren, priser och andra synpunkter 
från förvaltningarna igenom. Avdelningen genomför även stickprovskontroller på faktureringen 
från utföraren regelbundet. Varje morgon kommer det en dygnsrapport från utföraren om vad 
som har hänt under dygnet till säkerhetschefen och säkerhetssamordnarna på avdelningen. 
Vitesklausul och klausul för hävning finns angivna i avtalet. Koncerninköpsavdelningen har 
hjälpt till med förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. 



Det sker ingen systematisk återrapportering till Kommunstyrelsen avseende uppföljningen 
av avtalet för bevakningstjänster. Intervjuade vid avdelningen uppger att man känner till 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare. Avdelningen har dock inte 
beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete med avtalsuppföljning.

Personal och förhandling
Personal- och förhandlingsavdelningen har ett ramavtal avseende företagshälsovård, ett ramavtal 
avseende pensionsadministration och fyra ramavtal avseende rekryteringskonsulter. 

I avtalen avseende pensionsadministration har Personal- och förhandlingsavdelningen 
tillförsäkrat sig möjligheten till insyn och uppföljning av utförarens arbete. I avtalet framgår att 
avtalsuppföljning kommer att ske vid behov minst en gång per år under avtalsperioden. Enligt 
intervjuade sker avtalsuppföljning tre gånger per år. Man träffas då och går igenom avtalet 
och det material som utföraren skickat till avdelningen sedan föregående uppföljningsmöte. 
Vitesklausul och klausul för hävning finns angivna i avtalet. I avtalet framgår det att 
leverantören ansvarar gentemot beställaren för underleverantörens arbete som för eget arbete. 
Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. 

I avtalet avseende företagshälsovård framgår att kvalitetsuppföljning och genomgång av 
avtalet ska ske kvartalsvis. Avtalet har gått ut och gällde t.o.m. 2019-12-31. Avtalet är ett 
kommunövergripande avtal där övergripande uppföljning sker centralt från Personal- och 
förhandlingsavdelningen medan den verksamhetsnära uppföljningen sker förvaltningsvis. Enligt 
intervjuade genomfördes den övergripande uppföljningen med utföraren månadsvis och på 
förekommen anledning. Det har varit en del avvikelser från utföraren vilket har resulterat 
i tätare uppföljning än vad avtalet krävde. Vid dessa tillfällen har man hanterat avtalet, 
statistik på utförda tjänster och synpunkter från förvaltningarna. Vitesklausul och klausul för 
hävning av avtalet har funnits med i avtalet men inte i den omfattning/kraft som det visade 
sig finnas behov av. Enligt intervjuade har man sett över vitesklausul och hävning av avtalet i 
den nya upphandlingen av företagshälsovård.  Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med 
förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande och avtalstolkning. 

I avtalet framgår att den personal som utgör grundbemanningen förväntas vara anställd av 
anbudsgivaren. Underleverantörer kan utgöra ett komplement när specialkompetenser krävs för 
ett uppdrag. Anbudsgivaren ansvarar gentemot kommunen för underleverantörens arbete som 
för eget arbete och krav som ställs i förfrågningsunderlaget avseende F-skatt och ekonomisk 
stabilitet ska vara uppfyllda. Kommunen kommer att kräva in uppgifter om underleverantörer 
innan avtalsstart.  

I den årliga personalekonomiska redovisningen finns det ett avsnitt som avser företagshälsovård 
men det sker ingen övrig systematisk återrapportering till Kommunstyrelsen avseende 
uppföljningen av avtalet för företagshälsovård. 

I avtalen avseende rekryteringskonsulter har avdelningen tillförsäkrat sig möjligheten till insyn 
och uppföljning av utförarens arbete. I avtalen framgår att avtalsuppföljning kommer att ske 
vid behov minst en gång per år under avtalsperioden. Avtalen är kommunövergripande där den 
praktiska uppföljningen av rekryteringskonsulter genomförts vid de förvaltningar som avropar 
tjänsterna i avtalen. Enligt intervjuade sker det ingen samlad uppföljning av avtalen vid Personal- 
och förhandlingsavdelningen. Man vet inte heller i vilken omfattning förvaltningarna avropar 
tjänsterna i avtalen. Ingen uppföljning med respektive utförare har genomförts. Vitesklausul 
och klausul för hävning av avtalet finns angivna. Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till 
med förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. I avtalet framgår att leverantören ansvarar 
gentemot kund för underleverantörens uppfyllelse av avtalsvillkoren. 
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Det sker ingen systematisk återrapportering till Kommunstyrelsen avseende uppföljningen av 
avtalen för pensionsadministration, företagshälsovård och rekryteringskonsulter. Intervjuade 
vid avdelningen uppger att man inte känner till Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning 
av privata utförare. Avdelningen har inte beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete 
med avtalsuppföljning.

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen har ett ramavtal avseende medieträning, ett ramavtal avseende 
reklambyråtjänster, ett ramavtal avseende tryckeritjänster och ett ramavtal avseende 
profilproduktsbyrå.

I avtalet avseende tryckeritjänster, reklambyråtjänster och profilprodukter har 
Kommunikationsavdelningen tillförsäkrat sig möjligheten till insyn och uppföljning av respektive 
utförares arbete. I avtalen framgår att avtalsuppföljning kommer att ske vid behov minst en gång 
per år under avtalsperioden. Avtalen är kommunövergripande där den praktiska uppföljningen 
av genomförts vid de förvaltningar som avropar tjänsterna. Enligt intervjuade genomförs 
uppföljning av avtalen på Kommunikationsavdelningen när de avropar tjänster i avtalet. Då 
genomförs löpande kontakt med utföraren tills tjänsten är genomförd i uppföljande syfte. Enligt 
intervjuade sker det ingen samlad uppföljning av avtalen vid Kommunikationsavdelningen. 
Man vet inte heller i vilken omfattning förvaltningarna avropar tjänsterna i avtalen. Det finns 
vitesklausul och klausul för hävning av avtalet. Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med 
förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. I några avtal har avdelningen haft kontakt med 
Koncerninköpsavdelningen för dialog om avtalstolkningar m.m. 

I avtalet avseende medieträning följs avtalet upp efter varje genomfört medieträningstillfälle. 
Detta sker genom utskick av en enkät som kursdeltagarna får svara på. I avtalet finns det reglerat 
hur kursdeltagarnas bedömning påverkar uppföljningen och olika åtgärder som kommer att 
vidtas om inte kursdeltagarna är nöjda. Uppföljningsmöten med utföraren kommer att ske vid 
behov för att säkerställa kvalitetsnivån på utbildningen. Vitesklausul och klausul för hävning 
av avtalet finns angivna. Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med förfrågningsunderlaget 
inför avtalstecknande.

I samtliga ramavtal på Kommunikationsavdelningen framgår att leverantören ansvarar 
gentemot beställaren för underleverantörens arbete som för eget.

Det sker ingen systematisk återrapportering till Kommunstyrelsen avseende uppföljningen av 
avtalen för tryckeritjänster, reklambyråtjänster, profilprodukter och medieträning. Intervjuade 
vid avdelningen uppger att man inte känner till Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning 
av privata utförare. Avdelningen har inte beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete 
med avtalsuppföljning.

Mark- och exploatering

Mark och exploateringsavdelningen har tre ramavtal avseende mäklartjänst för avyttring av 
fastigheter i kommunens bestånd samt fristående värderingar av objekt. I avtalen har Mark- och 
exploateringsavdelningen tillförsäkrat sig möjligheten till insyn och uppföljning av utförarens 
arbete. I avtalen framgår att avtalsuppföljning kommer att ske vid behov. Enligt intervjuade 
genomförs uppföljning av avtalen när de använder de tjänster som avtalen omfattar. Då sker 
löpande kontakt med utföraren tills tjänsten är genomförd i uppföljande syfte. Det finns 
vitesklausul och klausul för hävning av avtalet. De intervjuade tror inte att någon annan 
förvaltning i Borås Stad använder sig av avtalen. Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med 
förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. I avtalet framgår det att leverantören ansvarar 
gentemot kund för underleverantörens arbete som för eget arbete.
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Det sker ingen systematisk återrapportering till Kommunstyrelsen avseende uppföljningen 
av avtalen för mäklartjänster. Intervjuade vid avdelningen uppger att man inte känner till 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare. Avdelningen har inte 
beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete med avtalsuppföljning.

Avdelningen använder i vissa fall andra kommunövergripande ramavtal vid behov. Det kan där 
röra sig om geoteknikkonsulter och naturinventeringskonsulter. Avdelningen är inte delaktig 
i uppföljningen av dessa kommunövergripande ramavtal.

Strategisk samhällsplanering

Avdelningen strategisk samhällsplanering har ett avtal avseende infrastruktur och trafikstrateg 
och två ramavtal avseende trafikutredningar. Ett som avser trafikslag för biltrafik och ett som 
avser övriga trafikslag.

I avtalen saknas reglering för hur uppföljning av avtalen ska gå till. Enligt intervju med berörda 
tjänstepersoner sker uppföljning av avtalet avseende infrastruktur- och trafikstrateg löpande med 
konsulten veckovis. Konsulten driver egna trafikutredningsprojekt. Kontroll och uppföljning 
sker löpande under processen. Därutöver sker kontroll av fakturering och rimlighetsbedömning 
av timmarna på fakturan löpande. 

Uppföljning av avtalet avseende trafikutredningar – trafikslag biltrafik genomförs genom 
kontroll av levererade rapporter från utföraren, samt kontroll av faktureringen löpande. 
Avstämningsmöte sker löpande med konsulten veckovis enligt intervjuade. 

Det finns vitesklausul och klausul för hävning i båda avtalen. Koncerninköpsavdelningen har 
hjälpt till med förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. I avtalen framgår att leverantören 
ansvarar gentemot kund för underleverantörens arbete som för eget arbete. Muntlig information 
i form av lägesrapportering av avdelningens verksamhet sker till Kommunstyrelsen några 
gånger per år. 

Återrapportering till programansvariga kommunalråd sker regelbundet samt vid utökade 
kommunalrådsberedningar ca fyra ggr/år. Det sker ingen systematisk återrapportering till 
Kommunstyrelsen avseende uppföljningen av avtalen för infrastruktur- och trafikstrateg, 
trafikutredningar – trafikslag biltrafik och trafikutredningar – trafikslag övriga trafikslag. 
Intervjuade vid avdelningen uppger att man känner till Kommunfullmäktiges riktlinjer för 
uppföljning av privata utförare. Avdelningen har dock inte beaktat om riktlinjerna i olika delar 
berör deras arbete med avtalsuppföljning.

Näringsliv

Näringslivsavdelningen har två ramavtal avseende konsulttjänster inom logistik. I avtalen 
saknas reglering för hur uppföljning av avtalen ska gå till. Enligt intervjuade sker uppföljning 
av avtalen med konsulter veckovis. Uppföljning i form av projektredovisning genomförs 
på styrgruppsmöten var tredje vecka. Konsulterna driver egna projekt och kontroll och 
uppföljning sker löpande under processen inom ramen för projektuppföljningen. Kontroll av 
fakturering och rimlighetsbedömning av timmar och kostnad genomförs löpande. Det finns 
vitesklausul och klausul för hävning av avtalen. Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med 
förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. I avtalet framgår det att leverantören ansvarar 
gentemot beställaren för underleverantörens arbete som för eget arbete. Muntlig information 
i form av lägesrapportering av avdelningens verksamhet sker till Kommunstyrelsen några 
gånger per år. 
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Det sker ingen systematisk återrapportering till Kommunstyrelsen avseende uppföljningen av 
avtalen för konsulttjänster för logistik. Intervjuade vid avdelningen uppger att man inte känner 
till Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare. Avdelningen har inte 
beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete med avtalsuppföljning.

Sammanfattande iakttagelser avseende Kommunstyrelsen/Stadsledningskansliet 

Det genomförs ingen samlad systematisk uppföljning av privata utförare inom nämndens 
ansvarsområden till Kommunstyrelsen. Enligt intervjuade har man vid Stadsledningskansliet 
inte tänkt på hur och i vilken omfattning man behöver ge allmänheten insyn i de privata 
utförarnas arbete. Många intervjuade känner inte heller till Kommunfullmäktiges riktlinjer 
för uppföljning av privata utförare. En av anledningarna till förhållandena är enligt flera 
intervjuade att man inte har sett de leverantörer som man har avtal med som en privat utförare. 
De intervjuade efterlyser en tydligare definition av vad som menas med en privat utförare. De 
intervjuade framhåller att alla avtal som Borås Stad har i olika verksamheter inte har behov av 
så pass omfattande avtalsuppföljning och säkerställande av allmänhetens insyn som det anges 
i Kommunfullmäktiges riktlinjer. 

Största delen av Kommunstyrelsens avtal med privata utförare är undertecknade av 
Kommunchefen eller Koncerninköpschefen på delegation. För några ramavtal har 
tilldelningsbesluten anmälts som ett delegationsärende till Kommunstyrelsen, dock inte 
alla fall så som delegationsordningen för Kommunstyrelsen anger. Tilldelningsbesluten för 
några ramavtal har inte följt delegationsordningen vilket i förekommande fall innebär att fel 
beslutfattare har undertecknat avtalen. 

Granskningen visar att vissa ramavtal inte har följts upp på kommunövergripande nivå, 
uppföljning görs vanligen av varje förvaltning som avropar tjänsterna i avtalet. 

2.2.2 Servicenämnden
Servicenämnden har två ramavtal avseende markarbeten, stensättning och naturstensarbeten, 
tre ramavtal avseende förhyrning av entreprenadmaskiner med förare och tre avtal avseende 
förhyrning av lastbilar med förare inklusive drivmedel.

I avtalen har Servicenämnden tillförsäkrat sig möjligheten till insyn och uppföljning av 
utförarens arbete. I samtliga avtal framgår att avtalsuppföljning kommer att ske vid behov, 
minst en gång per år under avtalsperioden. Det är beställaren initierar avtalsuppföljningen. 
Enligt intervjuade genomförs uppföljning av avtalen genom nästan daglig kontakt med utförare. 
Det finns en intern projektledare på Servicekontoret för varje projekt som ansvarar för den 
löpande kontakten och uppföljningen med utföraren. Övergripande leverantörsuppföljning 
sker varje halvår. Då genomförs kontroller av hur mycket leverantörerna fakturerat och om 
det är i enlighet med priserna i avtalen. Faktureringsbeloppen jämförs när det möjligt även 
med tidigare års fakturering. Enligt nämndens ISO-certifiering genomförs varje år en särskild 
fördjupad uppföljning av tre utvalda utförare per avdelning, vilket innebär att det genomförs 
12-15 olika uppföljningar inom förvaltningen. Uppföljningen kan avse både materielleverans 
och/eller tjänsteleverans. 

Nämnden har i avtalen reglerat att om utföraren behöver anlita underentreprenörer ska detta 
godkännas av beställaren. Utföraren svarar för underentreprenörens arbete i alla led som sitt eget. 

Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande. 
Det finns vitesklausul i två av avtalen och samtliga avtal har klausul för hävning av avtalet. 
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Det genomförs ingen samlad systematisk uppföljning av privata utförare till nämnden. Enligt 
intervjuade vid Servicekontoret har man vid förvaltningen inte tänkt på hur och i vilken 
omfattning man behöver ge allmänheten insyn i de privata utförarnas arbete. Man känner inte 
heller till Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare. Förvaltningen 
har inte beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete med avtalsuppföljning.

2.2.3 Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden har tre ramavtal avseende plankonsultstjänster. I avtalen saknas 
klausul avseende vite. Det finns dock klausul för hävning av avtalen. 

I avtalen finns det inte reglerat hur uppföljning av avtalen ska ske. Avtalen har gått ut och 
gällde t.o.m. 2019-08-20. Ny upphandling av plankonsultstjänster pågår. Enligt intervjuade 
genomfördes uppföljning löpande med konsulten veckovis med utgångspunkt i det 
gamla avtalet. Konsulten hade ansvar för egna detaljplaner och kontroll och uppföljning 
genomfördes löpande under processen. Vid fakturering genomfördes löpande kontroll och 
rimlighetsbedömning av fakturerade timmar och kostnad. Varje konsult har en intern 
projektledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen för varje projekt och avstämning genomfördes 
även månadsvis mellan projektledaren och konsulten. 

Konsulten fanns även med vid samråd med allmänheten och presenterade förslag till detaljplan 
för nämnden. 

Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande 
av den nya upphandlingen av plankonsultstjänster. 

Det genomförs ingen samlad systematisk uppföljning av privata utförare till nämnden. Enligt 
intervjuade vid Samhällsbyggnadsförvaltningen har man vid förvaltningen inte tänkt på hur 
och i vilken omfattning man behöver ge allmänheten insyn i de privata utförarnas arbete. Man 
känner till Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare. Förvaltningen 
har dock inte beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete med avtalsuppföljning.

Samhällsbyggnadsnämnden anlitar även geotekniska konsulter, miljö- och naturkonsulter 
m.m. De är delaktiga vid framtagning av förfrågningsunderlag till de kommunövergripande 
upphandlingarna och genomför därefter avrop på ramavtalen när det behövs för varje specifik 
detaljplan. Förvaltningen är inte delaktig i uppföljning av de kommunövergripande avtalen i 
dessa delar. 

2.2.4 Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden har tre ramavtal avseende skötsel- och underhållsbeskrivning för parkskötsel, 
ett ramavtal avseende drift- och underhållsentreprenad för trafikytor m.m. i Viskafors, Sandhult 
och Viared, ett ramavtal avseende toppbeläggning, tre avtal avseende färdtjänst och två avtal 
avseende skolskjuts. Granskningen omfattar även fyra investeringsavtal. 

I färdtjänstavtalen har Tekniska nämnden tillförsäkrat sig möjligheten till insyn och 
uppföljning av utförarens arbete. I avtalen framgår att avtalsuppföljning kommer att ske vid 
behov, minst en gång per år under avtalsperioden. Persontransportavdelningen initierar till dessa 
möten. Några gånger per år genomförs uppföljningsmöte med utförarna. Där gås synpunkter, 
samordning och förbättringsförslag igenom. Enligt intervjuade skickar utföraren i god tid 
egen uppföljning av klagomål, servicegrad, samordning samt förslag på förbättringar inför 
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uppföljningsmöten. Uppföljning av avtalen genomförs även dagligen. Detta då färdtjänstbilarna 
är utrustade med en GPS-funktion, där det framgår var varje bil befinner sig. Detta medför 
enligt intervjuade att avdelningen har möjlighet att se vart färdtjänsttransporterna befinner sig i 
kommunen nästan i realtid. Varje månad sammanställs inkomna synpunkter, förseningar och en 
lista med viten och skickas till utföraren. Flera gånger om året sker det muntliga rapporteringar 
till nämnden om hur färdtjänstverksamheten och skolskjutsverksamheten bedrivits under året. 
Informationen sammanställs därefter i årsredovisningen.

Enligt intervjuade sker uppföljning av skolskjutsavtalen på liknande sätt som uppföljning av 
färdtjänstavtalen, dock saknas beskrivning avtalsuppföljning i avtalen.

Koncerninköpsavdelningen har hjälpt till med förfrågningsunderlaget inför avtalstecknande 
av avtalen avseende persontransporter. I färdtjänstavtalen och skolskjutsavtalen finns klausuler 
för viten och hävning. Underleverantörer ska godkännas av beställaren och det är leverantören 
som ansvarar för att underleverantören uppfyller avtalsvillkoren. 

I drift- och underhållsentreprenadavtalen har Tekniska nämnden hänvisat till 
förfrågningsunderlaget som grundar sig på AMA-koder, vilket innebär branschkoder och 
branschregler för hela Sverige.24 I avtalen framgår att avtalsuppföljning kommer att ske vid 
behov, minst en gång per år under avtalsperioden. Uppföljning sker via Startmöte-Byggmöten 
(minst en gång per månad)-Besiktning-Garantibesiktning (i regel efter 5 år) vilket beskrivs i 
förfrågningsunderlaget. Enligt intervjuade sker avtalsuppföljning månadsvis genom kontroll av 
fakturor samt genomförande av stickprovskontroller av exempelvis snöskottning. Uppföljning 
av avtalen genomförs även dagligen. Detta då utryckningsfordon är utrustade med en GPS-
funktion där man kan följa vart varje bil befinner sig nästan i realtid. Det finns en intern 
projektledare på Tekniska förvaltningen för varje projekt som ansvarar för den löpande 
kontakten med utföraren. 

Det finns en snödagbok på Borås Stads hemsida där medborgarna kan följa de insatser som 
genomförts för att underlätta i vinterväglaget. Tekniska förvaltningen uppdaterar snödagboken 
varje vardagsmorgon när insatser för snöröjning och halkbekämpning har utförts. 25 På hemsidan 
redovisas skötselkriterier, vilken entreprenör som sköter olika geografiska områden, beskrivning 
av pågående arbeten i staden, kontaktuppgifter m.m. Information ges även till direkt berörda av 
entreprenadarbeten via utförande entreprenör. I samband med entreprenadarbeten finns det även 
informationsskyltar till allmänheten i anslutning till arbetsplatsen som talar om vad som görs, 
vem som utför det och under vilken tid arbetet beräknas pågå. Entreprenadhandlingar förutom 
prissatta mängdförteckningar är allmän handling. Det finns kanaler för synpunktshantering 
och felanmälningssystem. 26

Koncerninköpsavdelningen har varit delaktiga i arbetet med förfrågningsunderlag inför 
avtalstecknande av avtalen avseende drift och underhållsentreprenadsavtal.

Uppföljning av toppbeläggningsavtalet och investeringarna sker på liknande sätt som 
uppföljning av drift- och underhållsentreprenadavtalen. Det sker även en slutbesiktning enligt 
toppbeläggningsavtalet och investeringsavtalen. I toppbeläggningsavtalet finns det reglerat 
om underentreprenörer, val av underentreprenör ska godkännas av beställaren. Entreprenören 
ansvarar för att samtliga underentreprenörer efterlever gällande uppförandekod. 

24  AMA-koder står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning och är en samling av projekterings och utförande standarder som 

sammanställs och ges ut av Svensk byggtjänst. 
25 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/renhallningochsnorojning/snorojning/snodagboken.4.75eb6e6e16658b4c300c553e.html
26  https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/gatorochvagar.4.46966c1e1580c421fba95b80.html
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Viten finns reglerade i samtliga avtal. Muntlig rapportering om olika projekt ges till nämnden 
och en sammanställning av drift- och underhållsverksamheten inklusive investeringarna 
rapporteras i årsredovisningen årligen. 

I skötsel – och underhållsbeskrivningsavtalen avseende parkskötsel har Tekniska nämnden 
hänvisat till särskilda föreskrifter/kontrakt som grundar sig på AMA-koder, vilket innebär 
branschkoder och branschregler för hela Sverige. Enligt intervjuade sker avtalsuppföljning 
månadsvis genom byggmöten, kontroll av fakturor samt genomförande av stickprovskontroller. 
Utföraren skickar varje vecka in vad som utförts och på vilka ytor utförandet har skett. 
Utförandet ska följa ett särskilt tidsschema. Om förvaltningen upptäcker någonting som inte 
har genomförts enligt avtal skickas det genom ett felanmälningssystem till utföraren. Utföraren 
har efter det fem arbetsdagar på sig att åtgärda avvikelsen. Allmänhetens synpunkter hanteras 
också via felanmälningssystemet. Det finns en intern avtalsansvarig tjänsteperson på Tekniska 
förvaltningen för varje geografiskt avtalsområde (sammanlagt fyra olika geografiska områden) 
som ansvarar för den löpande kontakten med utföraren. 

Koncerninköpsavdelningen har inte varit delaktiga i arbetet med förfrågningsunderlag inför 
avtalstecknande av avtalen avseende drift och underhållsentreprenadsavtal. Viten och hävning 
av avtal finns reglerade i samtliga avtal.

Nämnden får information om nyckeltal och en sammanställning av verksamheten i 
årsredovisningen. 

Det genomförs ingen samlad systematisk uppföljning av privata utförare till Tekniska 
nämnden. Enligt intervjuade vid Tekniska förvaltningen har man vid förvaltningen tänkt på 
hur och i vilken omfattning man behöver ge allmänheten insyn i de privata utförarnas arbete. 
Allmänhetens insyn sker genom informationen på hemsidan och information av pågående 
arbeten m.m. och det har bedömts som tillräckliga åtgärder. Intervjuade menar att i förhållande 
till flera av förvaltningens avtal bedrivs ett systematiskt arbete med att informera allmänheten 
om olika aspekter av de privata utförarnas arbete.

Förvaltningen känner till Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av privata utförare. 
Förvaltningen har beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete med avtalsuppföljning. 
Det genomförs dock inte någon redovisning av hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits och resultatet av dessa. 

2.2.5 Lokalförsörjningsnämnden 
Drift- och förvaltningsavdelningen har totalt ett ramavtal avseende obligatoriskt 
ventilationskontroll (OVK) besiktning, tre ramavtal avseende elinstallationsarbeten, ett 
ramavtal avseende kylservice årlig kontroll, fem ramavtal avseende bygg, tre ramavtal avseende 
plåtslagare, ett ramavtal avseende brandlarm (revisionsbesiktning), tre ramavtal avseende 
måleri, ett ramavtal avseende ventilationsfilter, två ramavtal avseende golvläggare, tre ramavtal 
avseende rörläggarservice, ett ramavtal avseende sprinkler – revision, ett ramavtal avseende 
brandsäkerhetsredskap årlig besiktning, två ramavtal avseende glasmästare, tre ramavtal 
avseende ventilationsservice, ett ramavtal avseende sport och gymnastik, årlig besiktning, 
tre ramavtal avseende takläggning papp, tre ramavtal avseende styr och övervakning, ett 
ramavtal avseende storkökservice, ett ramavtal avseende fastighetsskötsel och teknisk drift, 
Brämhult, ett ramavtal avseende pellets, ett ramavtal avseende hisservice och flertalet drift- 
och förvaltningsprojekt som upphandlats under året. Stadsrevisionen har inom ramen för 
granskningen gått igenom följande avtal; fyra ramavtal avseende plåtarbeten, två ramavtal 
avseende golvläggartjänster och tre ramavtal avseende rörläggarservice. Avdelningen har bl.a. 
14 andra projekt som upphandlats under året, exempelvis ombyggnad av fastigheter samt 
fönster- och takbyte på olika fastigheter m.m. 
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Byggavdelningen har totalt tre ramavtal avseende arkitektur, tre ramavtal avseende, 
landskapsarkitekt, fyra ramavtal avseende konstruktör, tre ramavtal avseende värme, vatten och 
sanitet (VVS), fyra ramavtal avseende El, två ramavtal avseende storkök, tre ramavtal avseende 
brandskydd, tre ramavtal avseende byggnadsakustik, tre ramavtal avseende kalkylator och tre 
ramavtal avseende Extern projektledare och flertalet byggprojekt. Stadsrevisionen har inom 
ramen för granskningen gått igenom följande avtal; fyra ramavtal avseende brandskydd, fyra 
ramavtal avseende byggnadsakustik och tre ramavtal avseende landskapsarkitekt. Avdelningen 
har bl.a. tre andra byggprojekt som upphandlats under året. Dessa avser nybyggnation av 
fastigheter så som exempelvis förskolor. 

På drift- och förvaltningsavdelningen och byggavdelningen har Lokalförsörjningsnämnden 
hänvisat till förfrågningsunderlaget som grundar sig på AMA-koder, vilket innebär branschkoder 
och branschregler för hela Sverige för varje projekt som genomförs. Ramavtalen omfattar större 
områden exempelvis golvläggartjänster och brandkonsulter. Avtalen används i flera olika projekt 
som har delområden där de privata utförarnas tjänster behövs. Förvaltningen genomför avrop 
på tjänsterna i ramavtalen i förhållande till varje projekt. 

Koncerninköpsavdelningen har inte varit delaktiga i arbetet med förfrågningsunderlag 
inför avtalstecknande av avtalen avseende avtalen vid drift- och förvaltningsavdelningen 
och byggavdelningen. Klausuler för viten och hävning av avtal finns i samtliga avtal. Innan 
avtalsskrivning görs en kontroll med Skatteverket, kontroll i Credit Safe och i Grönt ljus. 

I avtalen saknas beskrivning av hur uppföljning av avtalet ska gå till. Enligt intervjuade sker 
avtalsuppföljning månadsvis genom kontroll och rimlighetsbedömning av fakturor samt 
genom stickprovskontroller. Därutöver genomförs besök på verksamheten/bygganläggningen. 
Uppföljning av avtalen genomförs dagligen genom löpande kontakt med utföraren. Det 
finns en intern förvaltare/projektledare på Lokalförsörjningsförvaltningen för varje projekt. 
Projektledaren ansvarar för den löpande kontakten med utföraren. Under projektens gång 
har förvaltningen löpande byggmöten med utföraren och där gås tidsplan och ändrings- och 
tilläggsarbeten som eventuellt dykt upp igenom. Det genomförs även en slutbesiktning av 
en extern konsult när projekten på byggavdelningen är avslutade. Intervjuade betonar att 
slutbesiktningen ska ses som ett tillfälle för uppföljning där beställaren genom besiktningsmän 
tillser att den privata utföraren har fullföljt sina åtaganden enligt avtalet. 

I några avtal finns det reglerat att entreprenören måste ha samråd med beställaren vid val av 
ev. underentreprenör. Entreprenören svarar för underentreprenörens arbete i alla led som för 
sitt eget. 

Det genomförs ingen samlad systematisk uppföljning av privata utförare till nämnden på 
drift och förvaltningsavdelningen. Uppföljning av investeringsprojekten på byggavdelningen 
sker däremot i Stratsys och redovisas i nämndens årsredovisning. Enligt intervjuade vid 
Lokalförsörjningsförvaltningen har man vid förvaltningen tänkt på hur och i vilken omfattning 
man behöver ge allmänheten insyn i de privata utförarnas arbete. Allmänhetens insyn sker 
genom förfrågning där förvaltningen svarar på uppkommen fråga och det har bedömts som 
tillräcklig åtgärd. Förvaltningen känner till Kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning 
av privata utförare. Förvaltningen har beaktat om riktlinjerna i olika delar berör deras arbete 
med avtalsuppföljning på förvaltningsövergripande nivå. I nämndens årsredovisning redogörs 
för vilka projekt privata utförare har genomfört under året. Det genomförs dock inte någon 
redovisning av hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultatet av dessa. 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska 
nämnder i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning 
och lokala styrdokument bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning av privata utförare.

Lagstiftning och vägledning

Kommuner får enligt kommunallagen själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse 
som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Detta är grunden i 
definitionen av vad som är en kommunal angelägenhet. Kommuner får enligt kommunallagen 
lämna över utförande av en kommunal angelägenhet till privata utförare. Med en privat utförare 
avses i huvudsak en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av 
en kommunal angelägenhet. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för 
sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär 
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig 
information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. 

Enligt kommunallagen ska Fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Enligt förarbetena 
till kommunallagen och SKR:s stödmaterial framgår bl.a. att kommuner ska tillförsäkra 
allmänheten insyn i verksamhet som lämnats över till privata utförare. Omfattningen av den 
information som ska lämnas blir beroende av bl.a. den överlämnade verksamhetens art, hur många 
kommunmedlemmar som är beroende av verksamheten och hur mycket skattemedel som går till 
verksamheten. Ju mer beroende medborgarna är av verksamheten desto större krav på uppföljning, 
kontroll och insyn. För att bestämma insynens omfattning ska det göras en avvägning mellan 
å ena sidan den privata utförarens intressen av exempelvis skydd för affärsmässiga förhållanden 
och å andra sidan allmänhetens intresse av hur verksamheten utförs. Programmet ska framförallt 
inriktas på de verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna.

Kommunfullmäktiges riktlinjer

Borås Stad har riktlinjer för uppföljning av privata utförare som antogs av Kommunfullmäktige 
den 17 maj 2018. Av riktlinjerna framgår att en privat utförare avser juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, 
idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en 
tjänst eller sköta en verksamhet. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman 
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning 
och infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. 

Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. Varje nämnd och 
styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om rätten till insyn och vilken 
information allmänheten kan ta del av i förhållande till nämndens eller styrelsens utförare. 
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn 
har bedrivits och resultaten av dessa.

Granskningen visar att Kommunfullmäktiges riktlinjer omfattar all kommunal verksamhet 
som lämnas över till privata utförare på samma sätt oavsett verksamhetens art, hur angelägen 
den är ur ett allmänintresse eller hur mycket skattemedel avtalet omfattar. Flertalet intervjuade 
i granskningen påtalar samtidigt att alla avtal med privata utförare som Borås Stad har i olika 
verksamheter inte är i behov av samma omfattning av redovisning eller rapportering till nämnd 
eller Kommunstyrelse. Det framkommer även att kännedomen om riktlinjerna och dess avsikter 
är låg inom flera granskade förvaltningar. 
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Stadsrevisionens bedömning är att inriktningen mot de verksamheter som tydligt riktar sig till 
och rör medborgarna bör förtydligas i riktlinjern. Riktlinjen kan i Stadsrevisionens mening 
även med fördel kompletteras med viss vägledande information från förarbeten och stödmaterial 
angående krav på uppföljning, kontroll och insyn. Riktlinjen kan även kompletteras med hur 
nämnder/styrelser ska agera för att se till att allmänheten får skälig insyn i verksamheterna 
och hur insyn och redovisning till Kommunfullmäktige ska gå till i praktiken. Stadsrevisionen 
rekommenderar att Kommunstyrelsen inför revidering av riktlinjen genomför en bred 
inventering i Borås Stad av vilka verksamheter som utförs av privata utförare, och att i synnerhet 
verksamhet som tydligt riktar sig till och rör medborgarna identifieras. 

Styrning och uppföljning av privata utförare

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande krav på styrning, kontroll 
och uppföljning av verksamhet som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. 
Granskade nämnder har omfattande verksamhetsområden som utförs via privata utförare 
genom avtal i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU).

Granskningen visar att upprättade avtal i huvudsak möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av 
avtalade leverantörer. Avtalen omfattar vanligen hur insyn, uppföljning och kontroll ska bedrivas 
under avtalstiden med utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att granskade nämnder till största 
delen möjliggjort en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade 
avtal styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll 
och uppföljning. Stadsrevisionen rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal. 

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med och LOU bedöms per nämnd enligt 
nedanstående. Redogörelsen för varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens 
uppföljning varefter Stadsrevisionen redogör för bedömda avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de 
privata utförarna via LOU delvis är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver tillse att 
avtalsuppföljning genomförs på övergripande nivå avseende de kommunövergripande avtal 
som nämnden ansvarar för. Stadsrevisionen bedömer att Koncerninköpsavdelningens roll när 
det gäller uppföljning av ramavtal bör förtydligas. Det bör tydligt framgå vem som ansvar för 
avtalsuppföljning och hur uppföljning ska ske i enlighet med upprättade avtal. Kommunstyrelsen 
behöver dessutom säkerställa att tilldelningsbeslut fattas och anmäls som delegationsärenden i 
enlighet med beslutad delegationsordning. 

Kommunstyrelsen behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa följsamhet gentemot 
Kommunfullmäktiges riktlinjer. Kommunstyrelsen behöver årligen redovisa till nämnden hur 
arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata utförarnas arbete.

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen bör beakta lämnade rekommendationer vid 
översyn av Riktlinjerna för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet. 

Servicenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Servicenämnden behöver säkerställa 
följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta. 
Nämnden behöver även säkerställa att allmänheten på lämpligt sätt får insyn i de privata 
utförarnas arbete. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Samhällsbyggnadsnämnden  
behöver säkerställa följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver 
årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits 
och resultaten av detta. Nämnden behöver även säkerställa att allmänheten på lämpligt sätt 
får insyn i de privata utförarnas arbete. 

Tekniska nämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Tekniska nämnden behöver säkerställa 
följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver årligen redovisa till 
Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av detta.

Lokalförsörjningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare via LOU. Lokalförsörjningsnämnden 
behöver säkerställa följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer. Nämnden behöver 
årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits 
och resultaten av detta.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till största delen 
möjliggjort en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal 
styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och 
uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av 
privata utförare jml. LOU delvis är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver tillse att 
avtalsuppföljning genomförs på övergripande nivå avseende samtliga de kommunövergripande 
avtal som nämnden ansvarar för. Servicenämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska 
nämnden och Lokalförsörjningsnämnden bedöms ha en i huvudsak ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av privata utförare jml. LOU.

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges 
riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet utvecklas i samtliga 
granskade nämnder. Granskade nämnder har genomgående inte genomfört den årliga 
redovisning till Kommunstyrelsen av uppföljning av privata utförare och dess resultat så som 
riktlinjen anger. Kommunstyrelsen, Servicenämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har 
därutöver inte fullt ut beaktat hur allmänheten på lämpligt sätt kan ges insyn i de verksamheter 
som utförs av privata utförare. Granskade nämnder behöver säkerställa att Kommunfullmäktiges 
riktlinjer efterlevs i dessa delar. 

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen bör beakta de rekommendationer som framgår 
av bilagd rapport vid översyn av Riktlinjerna för uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Granskningsledare
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4 KÄLLFÖRTECKNING 
Lagar och förordningar
Kommunallag (2017:725)

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Kommunala styrdokument och rapporter
Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, 

fastställt av Kommunfullmäktige 17 maj 2018

Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

Avtal

Ramavtal avseende buller och vibrationsutredningar

Ramavtal avseende naturinventeringskonsulter

Ramavtal avseende tekniska konsulter geoteknik och markmiljö

Ramavtal avseende finansiell rådgivning

Ramavtal avseende bevakningstjänster

Ramavtal avseende företagshälsovård

Ramavtal avseende pensionsadministration

Fyra ramavtal avseende rekryteringskonsulter

Ramavtal avseende medieträning

Ramavtal avseende reklambyråtjänster

Ramavtal avseende tryckeritjänster 

Ramavtal avseende profilproduktsbyrå

Ramavtal avseende infrastruktur- och trafikstrateg 

Ramavtal avseende trafikutredningar – trafikslag biltrafik

Ramavtal avseende trafikutredningar – trafikslag övriga trafikslag 

Tre ramavtal avseende mäklartjänst för avyttring av fastigheter i kommunens bestånd 

samt fristående värderingar av objekt

Två ramavtal avseende konsulttjänster inom logistik

Två ramavtal avseende markarbeten, stensättning och naturstensarbeten

Tre ramavtal avseende förhyrning av entreprenadmaskiner med förare

Tre ramavtal avseende förhyrning av lastbilar med förare inklusive drivmedel

Tre ramavtal avseende plankonsulttjänster

Tre ramavtal avseende skötsel- och underhållsbeskrivning för parkskötsel Ramavtal 

avseende drift- och underhållsentreprenad för trafikytor m.m. i Viskafors, Sandhult 

och Viared

Ramavtal avseende toppbeläggning

Tre ramavtal avseende färdtjänst 

Två ramavtal avseende skolskjuts

Fyra investeringsavtal

Fyra ramavtal avseende plåtarbeten

Två ramavtal avseende golvläggartjänster

Tre ramavtal avseende rörläggarservice

14 drift och underhållsprojekt 
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Fyra ramavtal avseende brandskydd

Fyra ramavtal avseende byggnadsakustik

Tre ramavtal avseende landskapsarkitekt 

Tre byggprojekt 

Intervjuer
Intervju 1 med representant för Servicekontoret. 2019-10-03

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet.  2019-10-04

Intervju 3 med representant för Stadsledningskansliet. 2019-10-08

Intervju 4 med representant Stadsledningskansliet.  2019-10-09

Intervju 5 med representant för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 2019-10-09

Intervju 6, 7 och 8 med representant för Stadsledningskansliet. 2019-10-16

Intervju 9, 10 och 11 med representant för Stadsledningskansliet. 2019-10-17

Intervju 12 och 13 med representanter för Lokalförsörjningsförvaltningen. 2019-10-21

Intervju 14 och 15  med representant för Tekniska förvaltningen. 2019-10-23

Intervju 16 med representant för Stadsledningskansliet. 2019-10-25

Intervju 17 och 18 med representant för Stadsledningskansliet. 2019-10-29

Intervju 19 med representant Stadsledningskansliet. 2019-11-06

Intervju 20 med representant för Tekniska förvaltningen. 2019-11-07

Intervju 21 och 22 med representant Stadsledningskansliet.  2019-11-11

Intervju 23 och 24 med representant Stadsledningskansliet.  2019-11-18

Intervju 25 med representanter för Lokalförsörjningsförvaltningen. 2019-11-19

Övrigt
Kastberg, Patrik; Kommunallagen – En kommentar, andra upplagan 2019

Regeringens proposition 2016/17:171 - En ny kommunallag

SOU 2013:53; Privata utförare – kontroll och insyn, ett delbetänkande av utredningen En 
kommunallag för framtiden. 

Prop. 2013/14:118; Privata utförare av kommunal verksamhet.

SKL:s stödmaterial - Fullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare

Internetkällor
Trafik och stadsplanering – Renhållning och snöröjning – Snödagboken 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/renhallningochsnorojning/snorojning/
snodagboken.4.75eb6e6e16658b4c300c553e.html

Trafik och stadsplanering 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/gatorochvagar.4.46966c1e1580c421fba95b80.
html



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/stadsrevisionen revisionskontoret@boras.se  033-35 71 54 

Styrning och uppföljning av privata  
utförare i tekniska nämnder  

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom tekniska nämnder i Borås 
Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument bedöma 
om berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till största delen möjliggjort 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i huvudsak mot 
efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av privata utförare 
jml. LOU delvis är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver tillse att avtalsuppföljning genomförs 
på övergripande nivå avseende samtliga de kommunövergripande avtal som nämnden ansvarar för. 
Servicenämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Lokalförsörjningsnämnden 
bedöms ha en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare jml. LOU.

Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver följsamhet gentemot Kommunfullmäktiges riktlinjer för 
uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet utvecklas i samtliga granskade nämnder. 
Granskade nämnder har genomgående inte genomfört den årliga redovisning till Kommunstyrelsen 
av uppföljning av privata utförare och dess resultat så som riktlinjen anger. Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har därutöver inte fullt ut beaktat hur allmänheten på 
lämpligt sätt kan ges insyn i de verksamheter som utförs av privata utförare. Granskade nämnder behöver 
säkerställa att Kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs i dessa delar. 

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen bör beakta de rekommendationer som framgår av bilagd 
rapport vid översyn av Riktlinjerna för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2020-04-29. 
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Remiss - Avfallsföreskrifter 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och översända 

beslutet Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Enligt gällande lagstiftning ska det finnas en renhållningsordning för varje 

kommun. Avfallshanteringen i kommunerna regleras i miljöbalken och 

avfallsförordningen med tillhörande förordningar, föreskrifter och 

författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt 

avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning. Dessa 

föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt 

återvinning eller bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

från annan verksamhet.   

 

Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 

ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för 

Kommunstyrelsen att utfärda anvisningar om utsortering, hantering och 

lämnande av avfall.   

 

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna för avfallshantering innebär 

tydligare ansvarsområde och krav vid anmälningar/ansökningar om undantag, 

ökade krav på sortering enligt det nya insamlingssystemet med fler fack, 

förbättrad arbetsmiljö vid hämtning av avfall samt tydligare regler och riktlinjer 

gällande avfallsutrymme och transportvägar. 

Lokalförsörjningsnämnden ser särskilt positivt på tydliggörande av 

ansvarsområden, då många verksamheter bedrivs i Lokalförsörjningsnämndens 

lokaler.  

               

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Avfallsföreskrifter 

2. Bilaga 1 Sortering och lämning av avfall  

3. Missiv - Avfallsföreskrifter                                 
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1 kap Inledande bestämmelser  

 

Föreskrifter om avfallshantering  

 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av 

föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna föreskrift gäller lokalt för 

avfallshanteringen i Borås Stad.  

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av begränsad 

omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 

ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att 

utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen 

(2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av 

dessa eller andra författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt 

avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 

bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av någon annan än 

Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i dessa 

föreskrifter. 

 

1.1 Gällande författningar  
Borås Stad renhållningsordning innehåller kommunens avfallsföreskrifter och en avfallsplan. För 

kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:  

• Miljöbalken (1998:808)  

• Avfallsförordningen (2011:927), 

• Plan- och bygglagen (2010:900).  

• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om 

producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

• Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 

avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.  

 

Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad.  
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1.2 Definitioner 
I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 

 

Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 

att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).  

 

Hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (15 kap. 3 § miljöbalken.) 

Benämningen hushållsavfall kommer att försvinna ur miljöbalken och delvis ersättas med 

benämningen kommunalt avfall, med kommunalt avfall avses avfall under kommunens ansvar 

enligt 15 kap. miljöbalken. Avfall från hushåll och avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall ska inte omfatta avfall från 

tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och 

rivningsavfall och uttjänta bilar.   

Kärl- och 

säckavfall 

avses den del av det hushållsavfall som får läggas i kärl, säck eller av Borås 

Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 

 

Brännbart 

restavfall 

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 

kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och 

annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall.  

 

Grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 

gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 

Trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel 

kvistar och gräsklipp. 

 

Farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1 

till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 § avfallsförordningen (2011:927).  

 

Konsument-

elavfall 

 

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 

elektronikutrustning. 

 

Före detta 

livsmedel 

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 

och 142/2011/EU.  

 

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 

hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller 

har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. Butiksavfall 

av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten 

ovan. 

 

Fett från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett som 

hämtas i behållare eller via fettavskiljare. Fett från hushåll ingår också.  
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Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar. Latrin är avfall från torrtoaletter.  

 

Behållare avses kärl, container, krantömmande behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

 

Enskilda 

avloppsanläggningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. 

 

Storkök menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda 

för tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt. 

 

Återvinningstaxa är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av avfall, 

service på återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och 

kundservice. 

 

Fasta avgiften finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del 

av administration, information m.m. och fördelas på olika kunder efter 

bedömt nyttjande. 

 

Rörlig avgift är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och 

behandlingskostnaderna. 

 Avfallsinnehavare den som ger upphov till ett hushållsavfall har ansvar för att sortera och 

lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt 

i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter. 

 

Fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 

Nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har 

rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten.  

 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

 

Avfallsansvarig 

nämnd 

är kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsansvariga 

nämnden 

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 

operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Bolaget   avses Borås Energi och Miljö AB som sköter avfallshanteringen i Borås stad 

på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

Renhållare avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering 

av det avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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1.3 Målsättning  
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande 

prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  

 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning  

5. Bortskaffande  

 

 

 

 

Bild på avfallstrappan  

 

 

 

Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så 

långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1 

och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  

 

Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd 

entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att 

drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta 

medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets 

lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och avfallsbehållare, samt på 

avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars utformning etcetera  

 

1.4 Överträdelse  
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och 

miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan 

förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 

återvinningstaxa. 
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2 kap Ansvar och skyldighet 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering 
I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen, enligt 15 kap. 

20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 

hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 

behandlingsanläggning. Utförandet har överlåtits till bolaget Borås Energi och Miljö AB. Borås 

Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i 

nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden 

eller Tekniska nämnden. 

 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget 

anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

 

Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte 

faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, transport 

och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som 

enskilda intressen.  

 

Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken utövas av den tillsynsansvariga nämnden i kommun.  

 

Borås Energi och Miljö ansvarar för att kända brister rapporteras till aktuell tillsynsansvarig nämnd. 

 

Borås Energi och Miljö informerar hushållen om krav på sortering och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar. 

 

Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska 

betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgiftens storlek 

framgår av återvinningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett 

sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

 

2.2 Producenternas ansvar  
Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (1994:1205, 1994: 1236, 

2000:208, 2005:209, 2005:220, 2006:1273, 2007:185, 2008:834, 2009:1031), meddelade med 

stöd av miljöbalken. 

 

• Förordning om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205  

• Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 

• Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

2000:208 

• Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209  

• Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273 

• Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 

• Förordning om batterier SFS 2008:834 

• Förordning om producentansvar för läkemedel SFS 2009:1031 
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Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 

innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av miljö och konsumentnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

som underlag för kommunens renhållningsordning.   

 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 

samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås Energi 

och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens 

ansvar   
Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan 

efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 

nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 

 

Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 

nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika 

verksamheter finns inom samma fastighet. 

 

Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 

  

Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 

uppkommit avfall. 
 

Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras 

enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska i behövlig 

omfattning informera de som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för 

avfallshanteringen och verka för att de följs. 

 

2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang  
Arrangören är nyttjanderättshavare och därmed ansvarig för sortering och överlämning av de 

avfallsslag som nämns i bilaga 1. 
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2.5 Avfallsinnehavarens ansvar  
Avfallsinnehavare ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Avfallsinnehavare ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt 

vad som anges i bilaga 1. Hushållsavfall ska lämnas i Borås Energi och Miljös tillhandahållna eller 

godkända, avfallsbehållare eller på anvisad plats. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 

till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till den som enligt avfallsförordningen (2011:927) 

har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits 

från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 

yrkesmässig transport av avfall NFS 2005:3). Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som uppstår 

vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och omhändertas enligt 

Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26. 

 

Alla personer, hushåll, företag etcetera ska sortera ut följande hushållsavfall och hålla 

det skilt från annat avfall: 

• Olika typer av farligt avfall 

• Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Förpackningar (plast, papper, metall, glas) 

o tidningar och returpapper 

o el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor 

o pantflaskor och -burkar 

o läkemedel 

o bildäck 

• Grovavfall 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar 

• Matavfall: Från hushåll ska läggas i påse som tillhandahålls eller rekommenderas av 

renhållaren.  

• Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av kommun kan bli föremål för 

utsortering. 
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 3 kap Hushållsavfall  
I detta kapitel regleras avfall som är under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken eller 

därmed jämförligt avfall. 

 

3.1 Behållare och emballering 
 

A. Borås Energi och Miljö avgör avfallsbehållarens typ, storlek och placering. 

B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns eller 

enligt återvinningstaxa eller mot körbar allmän väg eller där Borås Stad anvisat plats. Kärl 

med två eller tre hjul ska placeras med handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller 

enligt Borås Energi och Miljös anvisningar. 

C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska 

vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Gäller dock ej förpackningar och returpapper. 

D. Kärl hyrs ut till kunden av Borås Energi och Miljö, kunden ansvarar för rengöring av kärlet. 

Containrar, ägs av Borås Energi och Miljö. Normalt slitage står Borås Energi och Miljö för. 

Vid skadegörelse eller vårdslöshet står kunden för reparation eller ersättande av kärl och 

containrar. 

E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden. 

F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så 

tung att den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses. 

G. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte 

orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda 

nedskräpning på hämtningsplatsen. 

H. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 

emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. En 

eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan. 

I. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

J. Val av abonnemang ska vara tillräckligt stora så de svarar mot de behov som föreligger.  

 

 

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 

Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt 

att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning 

sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

 

Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens 

lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft 

av tunga behållare vilket ställer höga krav på tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten 

och för att tömning av behållare ska godkännas ska Borås Energi och Miljö riktlinjer följas 

tillsammans med följande kriterier: 

 

A. Behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallshantering och 

Borås Energi och Miljös riktlinjer.  

B. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller 

luftintag till byggnader.  

C. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. 

D. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. 
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E. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 

F. Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. 

G. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

H. Angöringsplats får inte placeras så att backning måste utföras. 

I. Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och 

behållare. 

J. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 

K. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter 

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 

L. Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter. 

M. Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 

 

3.1.2 Kriterier för sopsugssystem  

Vid tömning av mobil sopsug ska dockningspunkten placeras högst 5 meter från 

hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för Borås 

Energi och Miljö eller utsedd entreprenörs hämtningsfordon. Sopsugssystemet ska vara anpassat 

för minst två fraktioner, matavfall och brännbart restavfall. Sopsug kan användas där Borås Energi 

och Miljö anser att detta är lämpligt, samråd skall alltid göras med Borås Energi och Miljö. 

 

 

3.1.2 Gemensamt kärl  

Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda 

gemensam avfallsbehållare görs ansökan till Borås Energi och Miljö. Förutsättningarna är att 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in 

minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas eller om dessa 

föreskrifter inte följs. 

 

3.1.3 Gemensam avfallslösning 

Flera fastigheter kan ansöka om en gemensamma avfallslösning som miljöhus, gemensam 

hämtningsplats eller annan typ av avfallslösning. Detta under förutsättning att Borås Energi och 

Miljö givit sitt medgivande. Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår 

av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av 

återvinningstaxan. 

Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller 

om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.4 Anvisning av plats 

 

Anvisning av plats görs av Samhällsbyggnadsnämnden eller Tekniska nämnden.   
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3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
 

3.2.1 ALLMÄNT 

De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 

renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5). 

 

3.2.2 MATAVFALL 

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna bestämmelser 

VA (ABVA) inte tillåtet utan huvudmannens (Borås Energi och Miljö AB) skriftliga medgivande. 

 

Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall som uppkommer i hushållet ska förpackas i särskilt avsedd påse som 

tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi och Miljö . Annan förpackning får inte användas. 

I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi 

och Miljö för påsen användas. 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända av Borås Energi och Miljö och enligt den 

europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1. 

• Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och storkök 

anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i återvinningstaxan och i 

anvisningar från Borås Energi och Miljö .  

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna 

bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.  

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. Allt 

matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn. 

Matavfallstankar ska vara placerade så att den lätt kan slamsugas. När tanken är 

installerad inomhus ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. 

• Krantömmandebehållare kan användas där Borås Energi och Miljö anser att detta är 

lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst 

varannan vecka. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst en 

gång varannan vecka under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

matavfall ske efter behov, dock minst en gång i veckan, i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

• Tömning av matavfallstankar ska ske minst en gång var fjärde vecka och i övrigt efter 

behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

 

Hemkompostering av matavfall 

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant 

sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara 

skadedjurssäker och isolerad. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att 

skadedjur inte kan komma åt det. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. 
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Kompostering av matavfall på fastigheten ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden 

(avfallsförordningen 2011:927). 

 

3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

 

Emballering och behållare 

Brännbart restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl, krantömmandebehållare eller 

container. Krantömmandebehållare kan användas där Borås Stad och Borås Energi och Miljö anser 

att detta är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i kärl ske 

minst en gång i månaden, i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en 

gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

avfallstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 

sådant sätt att brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. 

 

3.2.4 GROVAVFALL 

Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och 

Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för att 

köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar betalt 

för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en verksamhet 

och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 

Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.   

 

Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller 

omärkt. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på 

lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande återvinningstaxa. 

Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt gällande återvinningstaxa. 

Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

3.2.5 FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt 

bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det egna 

hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s återvinningscentraler.  

 

Behållare och emballering 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med 

annat avfall, så långt som det är möjligt. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av 

privatpersoner på återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att 

de inte läcker vid normal hantering.  

 

Hämtningsintervall 
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Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s 

ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

 

3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som 

uppkommit i det egna hushållet till anvisad plats. 

 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar och 

tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Elavfall 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 

gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas vid behov av Borås Energi och Miljö. 

 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 

Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

Läkemedelsavfall 

Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 

producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nerspolning av läkemedel till avloppsnätet är 

inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser VA 2017 punkt 26. Detta gäller allt medicinskt avfall 

exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.  

 

3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg 

transportera till Borås Energi och Miljö anvisad plats eller till Borås Energi och Miljö:s 

återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt återvinningstaxa. 

 

Emballering och förvaring 

Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden 

gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt 

Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt gällande återvinningstaxa. 

 

Kompostering 

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 

flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering påbörjas. 

Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan till Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

Dragväg 

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. 
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3.2.15 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER  

 

Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i 

lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös hemsida.  

  

Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 

inplastat, dock skall det vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större 

mängder invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad. 

Kontakt skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i 

kärlet för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 

 

Emballering och förvaring 

Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade och väl 

förpackade och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på 

återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  

 

 

 

3.2.8 FETTAVFALL 

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och fett 

från burkar och flaskor.  

 

Emballering och förvaring 

Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi och 

Miljö eller utsedd entreprenör. Hushåll ska hälla fett i separata behållare till exempel en plastflaska 

eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna 

Borås Energi och Miljös fettratt.  

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 

 

Oljor och fett från hushåll och verksamheter får lämnas på återvinningscentraler. 

 

3.2.9 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 

Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av Borås Energi 

och Miljö eller utsedd entreprenör. Allmänna bestämmelser VA 2017 punk 26 och 27 anger att fett i 

större mängd eller fetthalten inte får vara så hög att den orsakar stopp i huvudledningen. Utöver 

Allmänna bestämmelser VA gäller att fettavskiljare ska följa svensk standard, SS EN 1825–2. 

Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Borås Energi och Miljö i 

samband med VA-anmälan.  

 

Tillgänglighet 

• Fettavskilljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och fettavskiljare bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 
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• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Vid alla ny-och ombyggnationer skall sugkoppling installeras på fastigheten om det inte 

installeras en markbrunn för fettavskiljare.   

• Vid alla ny-och ombyggnationer av skolor och förskolor skall markbrunn eller sugkoppling 

placeras utanför lek och vistelseområde för att säkerställa en säker hämtning.   

 

 

Hämtningsintervall 

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 

ledningssystem, dock minst fyra gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 

belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver 

ovan angivna rutiner. 

 

3.2.10 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP 

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 

liknande ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 

åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel 

trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 

funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter 

beställning från fastighetsägaren. 

 

Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel: 

Bioreningsverk och fytosystem dessa klara upp mot 8 år. 

 

 

3.2.11 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 

Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  
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3.2.12 TOALETTBODAR 

Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska 

kunna hämtas med slamsugningsbil.  

 

Hämtningsintervall 

Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

 

3.2.13 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 

Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta 

avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal med 

Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande avfallet 

förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 

 

Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett 

sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som 

skärande stickande räknas även tex Rakblad, akupunkturnålar. Avfallet kan lämnas in på någon av 

kommunen återvinningscentralerna. 

 

3.2.14 ASKA 

Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som brännbart restavfall och hanteras på ett 

sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom 

damning vid hämtning. 

 

3.2.15 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda 

sällskapsdjur inklusive hästar får grävas ner enligt 23 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2014:43). Nedgrävning av större djur inklusive hästar ska ske i samråd med Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

3.2.16 SÄRSKILD HÄMTNING  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning hämta grovavfall som järn- och resårmöbler, cyklar, 

barnvagnar, kylskåp, frysar och liknande vid bostadsfastigheten.  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning också hämta avfall från mindre ny- och ombyggnader 

som virke, vattenradiatorer, WC-porslin, badkar, rör, plåt, takrännor, sten, tegel, betong, stängsel, 

mattor och inredning. Avfallslämnaren ska vid behov märka enheterna för att undvika missförstånd 

om vad som ska hämtas.  
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3.3 Transportväg 
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med 

nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg fram 

till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i 

framkomligt skick året om. Transportväg ska ha en 

hårdgjord körbana. Transportväg ska vara snöröjd och 

halkbekämpad vintertid 

 

3.3.1 VÄGBREDD 

Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda 

riktningarna förekommer. Om parkering tillåts vid sidan 

av vägen måste vägen vara bredare. Om vägen är 

mötesfri och det inte finns parkerade bilar kan vägen vara 

smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej 

heller snövallar. 

 

3.3.2 FRI HÖJD 

Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter (se figur 1). 

Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. 

 

 

3.3.3 VÄNDPLATS 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för 

renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 

18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara 

en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. (se figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vägbredd och fri höjd 

Figur 2: Exempel på vändplatser *Gäller mötesfri väg med p-förbud 
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3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att 

den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren 

lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.  

 

3.4 Lastningsplats 
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden 

ska vara minst 4,6 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 

 

Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymme, Avfall 

Sverige). 

 

Kärlhämtning  Krantömmande 

Bredd  4,6 meter   4,6 meter 

Längd  15 meter   18 meter 

Fri höjd  4,5 meter   Upp till 10 meter 

 

Kranbilar för tömning av bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5 meter ifrån 

behållare som ska lyftas. Avståndet beror på kranens räckvidd samt behållarens typ och vikt. Det 

går därför inte att ange något generellt mått. 

 

3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 15 

meter, den fria höjden ska vara minst 4,5 meter. 

 

3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 18 

meter, den fria höjden bör vara minst 6 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 

 

3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria 

höjden minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5 meter ifrån container eller markbehållare som 

ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och 

cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen. 

 

  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

21 
 

3.5 Gångväg 
Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 

hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen ska 

röjas från snö och hållas halkfri. Gångvägen mellan hämtstället och renhållningsfordonets 

lastningsplats ska vara max 10 meter. Vid ny-och ombyggnationer där detta inte är möjligt på 

grund av trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras.  

 

3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35 

meter. 

 

3.5.2 5.2 FRI HÖJD 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 

 

3.5.3 LUTNING 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för 

att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, 8%. Lutningen på en ramp får 

vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste vilplan på minst 1,5 

meter byggas innan nästa ramp. 
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3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 
Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 

källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. 

 

A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att 

hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas 

till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på 

ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt 

och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.  

C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 

plats, i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på 

lämplig plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt Borås Energi och 

Miljö s anvisningar. 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för 

återvinningsmaterial ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. Avfallsbehållare bör om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan 

på borttransport. 

F. För verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer gäller att 

avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats. 

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning 

görs av Miljö och konsumentnämnden. 

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara 

högre än 1:12. 

I. Borås Energi och Miljö ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska utföras. 

Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den Borås Energi 

och Miljö anvisar och ändringar ska utan begäran meddelas till Borås Energi och Miljö.  

J. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymme utformas i enlighet med dessa föreskrifter 

samt Avfall Sveriges anvisningar om Avfallsutrymme (detta ska även eftersträvas för 

befintliga avfallsutrymme). 

K. Dragvägen får högst vara 10 meter mätt från avfallsutrymmets mittpunkt till 

hämtningsfordonets bakre del. 

L. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol. 

 

 

3.7.1 DÖRR 

Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymme. Karminnermåttet måste 

vara i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 

dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara 

minst 3 meter och i höjd minst 4,5 meter. 

 

 

3.7.2 RUMMET 

Avfallsutrymme måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning, 

helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom 

möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska vara lätta att 

rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.  
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Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och kvadratmeter golvyta. Frånluftsflödet 

bör i ett grovsoprum vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvyta. Golven ska vara halkfria. 

 

3.7.3 KÄRLENS PLACERING 

Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter. 

Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så 

nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till 

exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara 

inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 

Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 

behållarna. 

 

3.7.4 PASSAGE 

Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring 

som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 

 

3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 

Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna utföras.  

 

3.7.6 BELYSNING 

Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras 

på en höjd av 1,30 m över golv. 

 

3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 

Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på angöringsytan 

där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus 

en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta 

maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till 

sättningar och spår. 

 

3.7.8 TRÖSKLAR 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor 
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4 kap Annat avfall än hushållsavfall  
Annat avfall än hushållsavfall definieras avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid 

begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet hushållsavfall får hanteras av valfri 

entreprenör.  

I Borås kommun skall yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler 

som är anvisade för verksamheter. Vid lämning av verksamhetavfall på andra återvinningscentral 

kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 

lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 

Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö AB 

eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall 

uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar och 

tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är endast 

till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 

tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 

Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Snö  

Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats anvisad av Tekniska förvaltningen. 

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 

återanvändning eller återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall 

finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 

regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 
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Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård 

utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i 

punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall. 

(avfallsförordningen 2011:927) 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra 

behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 

07)  

Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 

institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 
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5 kap Undantag  

§ 1 Prövning av undantag  
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och konsument 

nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 

avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade undantag kan 

upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Anmälan och ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett 

undantag är lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om 

hand utan risk för människors hälsa eller miljön.  

 

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 
 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en månad 

i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst två år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

• sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 

• det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  

• avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

• slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  

• anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  

• ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 

 § 3 Uppehåll i hämtning  
Begäran om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden minst en månad i 

förväg. Beslut om uppehåll gäller högst tre år i taget. För permanentbostad och outnyttjad 

fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 

sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 

 Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och 

konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, om anläggningen inte tillförs 
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avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av 

fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång vartannat 

år om  

• besiktning visat att kortare intervall inte behövs 

• sökanden tagit prov som visat att halten fett i avskiljaren inte överstiger 50 mg/liter. 

Sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning. 

 

 § 4 Eget omhändertagande av hushållsavfall  
Kompostering av matavfall    

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om  

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden  

• komposteringen sker skadedjurssäkert   

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt 

användas för jordförbättring på fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• det bedrivs jordbruk på fastigheten  

• slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras på 

fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning  

• komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

 

§ 5 Gemensamt omhändertagande 
 Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och 

nyttiggöras på en av fastigheterna om 

• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar  

• komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 
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• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd  

• det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

 

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning 
 Miljö- och konsumentnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själv 

transportera bort brännbart avfall som uppkommit hos dem om 

• fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och så svårtillgängligt att den inte kan nås 

av Borås Energi och Miljö AB:s hämtningsfordon  

• sökanden omhändertar matavfall enligt 5 §  

• sökanden lämnar avfallet på anvisad plats av Borås Energi och Miljö AB  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 Fast avgift betalas enligt återvinningstaxan.  

Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om slammet omhändertas 

enligt 8 §.  

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut enligt denna paragraf gäller i högst tre år efter 

beslutsdatum. 

 

§ 7 Testområde  
 Efter samråd med Miljö- och konsumentnämnden får Borås Energi och Miljö tillämpa andra 

hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem för andra avfallsslag än vad som anges i dessa 

föreskrifter under testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna. 

 

ÖVRIGA UNDANTAG  

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från 

denna renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 

återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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6 kap Underkännande av källsortering  
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse 

Detta kapitel hänvisar endast till de som har tjänsten hushållsavfall med svart och vit påse. 

 

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)  

Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den 

får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och 

användning.  

Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och 

underkänd. 

Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)  

Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga 

utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier, 

metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas i 

producenternas insamlingssystem.  

En vit påse som innehåller mer än 5 procent farligt avfall eller mer än 30 procent icke brännbart 

avfall eller avfall som kan materialåtervinnas är otillräckligt sorterad. Om mer än 20 procent av de 

vita påsarna i ett kärl är otillräckligt sorterade underkänns sorteringen.  

Påsar  

Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.  

Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan man 

även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. Påsarna 

ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får inte 

användas.  

Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.  

Förslutning av påsar  

Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid 

upprepade tillfällen underkänns sorteringen.  

§ 2 Ompackning  

Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat 

avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift från 

återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat debiteras 

enligt återvinningstaxa.  
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 

Ikraftträdande  

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 

Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med 

stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av 

dessa föreskrifter. 

 

Omprövning 

Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ denna renhållningsordning kan omprövas av Miljö och 

konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 

villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver ny 

ansökan. 

 

 

 

 
 

 



Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall 

 

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut 

 

Blandat avfall och brännbart restavfall är det som återstår när annat hushållsavfall har sorterats ut. 

Detta avfall ska läggas i påse och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller kan orsaka skada, arbetsmiljöproblem 

och andra olägenheter uppkommer. 

Avfallsslag  Exempel  Hantering Kommentar  

Matavfall  Matavfall som t.ex. potatisskal, 
lökskal, fruktrester, kaffesump, 
hushållspapper och vissna 
snittblommor. Överbliven mat och 
mat som blivit för gammal.  

Matavfall ska sorteras ut från 
restavfallet.  

Efter anmälan till Miljöenheten kan 
matavfall komposteras på den egna 
fastigheten. 

Brännbart restavfall Avfall som blir över efter 

källsortering. 

Brännbart restavfall ska sorteras ut. 

Avfallet hämtas i separata 
avfallsbehållare för insamling av 

kommunen. 

Blandat avfall kan inte i efterhand 

sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, lysrör (inkl. 
solarierör), lågenergilampor, 
glödlampor, bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, termometrar 
(och annat som innehåller 

kvicksilver), bilbatterier etc. 

Lämnas på återvinningscentral. Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och 
växter. Därför är det viktigt att allt 
farligt avfall tas om hand på ett 
hälso- och miljöriktigt sätt, och inte 

hamnar bland andra typer av avfall. 

Grov avfall T ex trasiga möbler, leksaker, skrot. 
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 

hårdplast 

Lämnas på återvinningsstationerna 

(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa 
flerfamiljsfastigheter kan ha 

fastighetsnära insamling 

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning. 

Elektronik Allt med sladd eller batteri, samt 
glödlampor, lågenergilampor och 
lysrör. 

Lämnas på återvinningscentral. I de fall avfallet innehåller farliga 
komponenter klassas det som farligt 
avfall. 

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens 

återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till 

kommunens avfallshantering. Mer information om 

sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös 

hemsida. 



Textiler Kläder hela och trasiga, tyger, 
gardiner, textilavfall  

Lämnas på återvinningscentral eller 
på hänvisad plats av Borås Energi 
och Miljö 

 

Ej brännbart restavfall  Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering, t.ex. keramik, porslin, 

glas som inte är förpackning etc 

Lämnas på återvinningscentral.  Avfall som inte har någon lämplig 
behandlingsmetod. 

Trädgårdsavfall  Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten 
och grus. 

Lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid tecknande 
av abonnemang.  

Trädgårdsavfall får även 
komposteras på den egna 
fastigheten 

Fett Frityrolja, stekfett, olja från 

konserver och burkar. 
Lämnas på återvinningscentral. Häll 

över i valfri förpackning till exempel 
en plastflaska. Små mängder kan 
torkas upp med hushållspapper och 
hanteras som matavfall. 

Matfett som hälls i avloppet kan 

täppa igen rör och orsaka stopp i 
avloppet 

Läkemedel Stickande/skärande/ smittförande 
avfall och läkemedel som 

uppkommer i hemmet. 

Lämnas på apoteken i 
specialbehållare som tillhandahålls 

av apoteken. Avfallet lämnas på 
apoteken. 

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får inte spolas ned i avloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Exempel på avfall från verksamheter som ska sorteras ut 

Avfallsslag  Exempel Hantering  Kommentar  

Brännbart restavfall  Avfall som blir över efter 
källsortering.  

Hämtas av godkänd transportör.  Blandat avfall kan inte i efterhand 
sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall  
 

Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, oljor, 
fotokemikalier, termometrar (och 

annat som innehåller kvicksilver), 
impregnerat trä, batterier, 
värmepumpar, kylanläggningar etc.  

Avfallet hämtas av transportör med 
tillstånd att transportera farligt avfall. 
Egen transport av mindre mängder farligt 

avfall får endast ske efter anmälan till 
länsstyrelsen.  

Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och växter. 
Därför är det viktigt att allt farligt 

avfall tas om hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt. 

Grovavfall  
 

T ex trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/ 

frys, möbler, sanitetsporslin.   
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Matavfall Matavfall från produktions- eller 
grossistverksamhet. Matavfall ska 
sorteras ut från restavfallet. 

Hämtas av godkänd transportör.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 
hårdplast.  

Lämnas enligt producenternas anvisningar 

i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller.  

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning 

Elektronik Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, TV, 

radio och ljuskällor, t.ex. lysrör, 

lågenergilampor och glödlampor.  

Avfallet hämtas av godkänd transportör 
eller lämnas mot avgift på 

återvinningscentralerna. Observera att 

detta avfallsslag även klassas som farligt 
avfall i de fall det innehåller farliga 
komponenter. För transport av mindre 
mängder farligt avfall krävs anmälan till 
länsstyrelsen.  

Elektriska och elektroniska produkter 
ska demonteras och komponenter 

med farligt innehåll tas bort. 

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller 

inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras 

separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för 

att anlita en godkänd transportör med tillstånd för 

borttransport från fastigheten 



 

 

 
Batterier 

Alla sorters batterier under 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska hanteras som farligt 
avfall.)  

Avfallet hämtas av godkänd transportör.  Batterier innehåller skadliga ämnen 
och ska omhändertas på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt 

Bygg- och rivningsavfall  Bygg- och rivningsavfall Tegel, 

takpannor, betong, dörrar, fönster, 
beslag, trä etc..  

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte 
komprimeras.  

Rivningslov och/eller rivningsanmälan 

krävs i normala fall.  



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-07-01 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0 

  

 

 

Remiss: Avfallsföreskrifter 

 

Remissinstanser 

1. Alla kommunala nämnder 

2. Kommunala Bostadsbolag 

3. Borås Energi- och miljö AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 september. 

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

Ange diarienummer KS 2020-00566 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802
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Remiss - Cykelstrategi Borås Stad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen och översända 

beslutet Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag till Cykelstrategi som nu sänds på 

remiss. Den politiska beredningen i Kommunstyrelsen hanteras efter remissen. 

I stadens vision och i Översiktsplanen anges tydligt att kommunen ska satsa på 

mer hållbara och yteffektiva färdmedel, bland annat cykel. Forskning visar att 

cykeln upptar knappt hälften så stor yta per resenär jämfört med bil. Det finns 

därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, vilket inte minst gäller 

markanvändningen. 

En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja cykla är att det finns 

en cykelinfrastruktur som uppfyller cyklistens behov utifrån flera aspekter. Det 

behövs ett perspektiv som innefattar hela resan. Detta innebär att det ska vara 

lätt att ta cykeln från bostaden, att kunna cykla på ett cykelvägnät som man 

upplever smidigt, framkomligt, säkert och tryggt och där det är möjligt att 

parkera i nära anslutning till målpunkten.  

Lokalförsörjningsnämnden följer parkeringsregler för Borås Stad och ser 
positivt på Borås Stads Cykelstrategi. Lokalförsörjningsnämnden tar hänsyn till 
att behovet avseende cykelparkering tillgodoses vid nyproduktion och vid större 
ombyggnationer av fastigheter som ägs och förvaltas av Borås Stad.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Cykelstrategi Borås Stad 

2. Missiv - Cykelstrategi Borås Stad                            
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Beslutet expedieras till 

1. ks.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Cykelstrategi
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX XXXX (Uppdateras när fastställelse skett)
Dnr:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För uppföljning ansvarar: Se rubriken Uppföljning nedan 
Dokumentet gäller för: Tekniska nämnden. 
Dokumentet gäller till och med XXXX-XX-XX (Uppdateras när fastställelse 
skett)

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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Bakgrund och syfte
Inriktningen för kommunens framtida användning av mark och vatten framgår av Översiktsplanen 
(ÖP) som antogs i april 2018. I denna konstateras att det behövs fördjupad kunskap inom bl a 
infrastruktur och trafik, och anger därför att ett fortsatt planeringsarbete inom dessa områden 
ska genomföras inom ramen för en trafikplan. 

FORTSATT ARBETE

• Trafikplan med fördjupning av den övergripande trafikstrukturen
samt förslag på åtgärder i väginfrastrukturen. Detta förvaltnings  
övergripande arbete har redan inletts inom Borås Stad och görs
med utgångspunkt i översiktsplanens strategier och i Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Norden Borås.

Tabell 1. Utdrag från kommunens Översiktsplan

ÖP:n beskriver en utvecklingsstrategi som omfattar nio övergripande strategier vilka ligger till 
grund i kommunens fortsatta planeringsarbete, bland annat i framtagandet av en trafikplan.

Trafikplanen ska omfatta samtliga trafikslag och infrastrukturen ska behandlas för varje enskilt 
trafikslag. Samtidigt krävs en helhetssyn så att trafikslagen samordnas där detta är lämpligt.

Kommunen har också beslutat att det ska tas fram en separat strategi för hur cykeltrafiken 
ska utvecklas, vilket är detta dokument.

I stadens vision och i ÖP:n anges tydligt att kommunen ska satsa på mer hållbara och yteffektiva 
färdmedel, bland annat cykel. Forskning1 visar att cykeln upptar knappt hälften så stor yta 
per resenär jämfört med bil. Det finns därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, 
vilket inte minst gäller markanvändningen. 

Resvaneundersökningar2 visar att invånarna i Borås använder cykel i lägre utsträckning jämfört 
med kommuner av samma storlek och även jämfört med riket som helhet. Studier3 har visat 
att det finns en stor potential för att fler ska cykla i Borås eftersom många har sitt arbete eller 
skola på cykelattraktivt avstånd. 

Cykelstrategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. Syftet 
är att utveckla cykelsystemet så att fler ska vilja använda cykel till sina resor.

Cykelstrategin är styrande för kommunens arbete med att utveckla cykling och vägledande 
i kontakter med Trafikverket och privata aktörer/vägföreningar.

Inriktningar för att utveckla cykeltrafiken
Sammanfattande erfarenheter från de städer som lyckats med att öka cyklingen visar att det 
finns flera gemensamma faktorer som bidragit till att göra cyklingen attraktiv. I vissa av dessa 
städer där det varit en nedåtgående cykeltrend under många år har trenden kunnat vändas. 
Vändningen har dock tagit tid och det har krävts målmedvetenhet och långsiktighet i detta 
arbete.

1 Transportökonomiskt Instittutt (TÖI), Oslo
2 Resvaneundersökning RVU 2015 Västtrafik, Västsvenska paketet 2017
3 VGR, Potentialstudie för cykling, april 2019
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Med utgångspunkt från andra städers erfarenheter som haft en positiv utveckling av cykling 
ska kommunens cykelarbete inriktas mot fyra insatsområden enligt punkterna nedan.

• Cykelinfrastruktur, inklusive parkering

• Drift- och underhåll

• Kommunikation och mobility management

• Stöd och tjänster

Cykelinfrastruktur inklusive parkering
En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja cykla är att det finns en cykel-
infrastruktur som uppfyller cyklistens behov utifrån flera aspekter. Det behövs ett perspektiv 
som innefattar hela resan. Detta innebär att det ska vara lätt att ta cykeln från bostaden, att 
kunna cykla på ett cykelvägnät som man upplever smidigt, framkomligt, säkert och tryggt 
och där det är möjligt att parkera i nära anslutning till målpunkten. 

Cyklisterna värderar högt ett cykelvägnät som är sammanhängande utan avbrott. Utformningen 
ska möta cyklisternas olika behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet. 

En väl utformad cykelinfrastruktur innebär att nät och parkering ges tillräckligt utrymme 
och utformas för att kunna möta cyklisternas varierande behov.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med:

Cykelvägnätet, genom att:

• Skapa sammanhängande nät.

• Skapa en tydlig struktur genom att indela cykelnätet i nätklasser.

Cykelparkering, genom att:

• Tillse att parkeringsbehovet tillgodoses generellt och specifikt för större målpunkter.

• Skapa en tydlig struktur genom att dela in parkeringarna i kategorier efter funktion.

Att som princip betrakta cykeltrafik som ett eget trafikslag i planeringen. 

• Detta innebär att det oftare, särskilt i de täta miljöerna, t.ex. kan finnas behov av 
separering. Dock, beroende på förutsättningar, kan cyklister och gångtrafikanter 
fortsatt integreras där det är lämpligt eller där det inte är möjligt av utrymmesskäl.

Trafiksäkerhet, genom att:

• Skapa säker cykeltrafik, framförallt i konfliktpunkter mellan cykel och motorfordon.

Drift och underhåll
För att ge cyklisterna en bekväm resa, som är trafiksäker och trygg, behöver cykelvägnätet 
ständig drift och underhåll. Driftsåtgärderna ska ge god standard under hela året. Det handlar 
exempelvis om att snöröja, röja undan grenar och buskage som skymmer sikt och att se till 
att belysningen fungerar. 

För att säkerställa en långsiktigt god standard behöver underhållsåtgärder utföras. Då handlar 
det exempelvis om asfaltering och underhåll av tunnlar.

Tekniska nämnden arbetar med att tillhandahålla ett cykelvägnät av god standard.
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Kommunikation och mobility management
En god och långsiktig dialog mellan kommunen och cyklisterna ökar möjligheterna till att 
utveckla cykelsystemet på ett effektivt sätt. För kommunen är det viktigt att kommunicera 
när utveckling av cykelsystemet sker, t.ex. när en utbyggnad eller förbättring har skett. 

Successivt när cykelsystemet utvecklas är det är av stor vikt att kommunicera detta till invånare. 
Likaså är cyklisternas synpunkter på cykelsystemet värdefull input både vad gäller kortsiktiga 
frågor såväl som input av mer strategisk karaktär. 

Mobility management innebär att påverka människor till att resa mer hållbart och med mer 
yteffektiva färdmedel.

Sammanfattningsvis behövs en fortsatt och utvecklad dialog med cyklisterna samt genom-
förande av information och kampanjer. Åtgärder inom kommunikation kan resultera i nya 
stöd och tjänster.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med att 

utveckla kommunikationen mellan kommunen och cyklisterna.

Stöd och tjänster
Inom detta insatsområde är fokus på själva resan i nuet. Genom att tillhandahålla olika former 
av stöd och tjänster kan cykelresan underlättas och cyklingen bli mer attraktiv. Kommunen 
använder och tillhandahåller redan idag olika typer av stöd och tjänster, vilka kan utvecklas och 
även nya kan prövas. Det kan exempelvis handla om att utveckla/införa stöd och tjänster som 
underlättar till att hitta till målpunkter, hitta till parkering, underlätta för enkel inrapportering av 
brister och att få hjälp med service.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med 
att fortsätta utveckla stöd och tjänster som underlättar för cyklisterna före, under och efter resan.

Mål
Kommunens mål för cykeltrafik är att cykelresornas andel ökar från tre procent4till tolv procent 
år 2040. Ett delmål är att andelen till 2030 ökar till nio procent som ungefär motsvarar dagens 
riksgenomsnitt.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen antagit ett mål om att kollektivtrafikresorna 
ska utgöra 33 procent av alla motoriserade resor (med bil och buss).

Som framgår av diagrammen nedan innebär tolvprocents-målet tillsammans med 
kollektivtrafikmålet år 2040 att resorna till fots, cykel och kollektivtrafik utgör 55 procent 
och bilresorna 45 procent.

Figur 1.  Mål för andel cykelresor

 4 Enligt resvaneundersökning, RVU 2015, Västtrafik
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Genomförande 
Inriktningen som ges av cykelstrategin ska genomsyra övriga styrdokument som har koppling 
till cykel.

Kommunen kan informera och stödja vägföreningar i kommunens orter via de lokala ortsråden 
för att stärka utvecklingen av cykelvägnätet där kommunen inte är väghållare.

Prioritering av åtgärder
Utbyggnaden av cykelvägnätet bör präglas av att investeringsmedel används så effektivt som 
möjligt. En grundläggande princip är därför att åtgärder prioriteras där de ger störst nytta i 
förhållande till cykelflödena. Även där flödena är låga kan åtgärder bli aktuella givet att det 
finns en mycket stor nytta.

Som stöd för prioritering av åtgärder ges nedanstående vägledning.

• Genomför åtgärder där det finns eller kan förväntas höga cykelvolymer.

• Genomför åtgärder där det finns brister i trafiksäkerheten.

• Genomför fler åtgärder i samma stråk samtidigt för att nå synergieffekter.

Kommunens cykelarbete, samverkan och organisation
Samverkan
För att sprida kommunens inriktning, som läggs fast i cykelstrategin, är det av största vikt att 
Tekniska nämnden samverkar med kommunens nämnder och bolag. 

Ytterligare kommunikation och samarbete genomförs också med externa aktörer och andra 
myndigheter.

Fysisk planering
Det är av största vikt att cykelstrategin ligger till grund för kommunens planarbete, både på 
detaljerad och översiktlig nivå. Exempelvis är det viktigt att parkeringsreglerna samordnas 
med cykelstrategin.

Cykelstrategi
Ansvaret för att framtagande av kommunens cykelstrategi ligger hos Kommunstyrelsen. 
Cykelstrategin revideras vart fjärde år och antas av Kommunfullmäktige.

Riktlinjer för utformning av cykelsystemet
Tekniska nämnden ansvarar för att ta fram riktlinjer för utformning och funktion av kommunens 
cykelsystem. Detta dokument antas vart fjärde år.

Styrdokument som påverkas av cykelstrategin
Kommunen utarbetar ett flertal styrdokument som i större eller mindre grad påverkas av 
cykelstrategins inriktning. De styrdokument som bör nämnas är:

Cykelplan, tas fram av Tekniska nämnden vart annat år. Aktuell version antogs 2019-12-18 
och gäller t.o.m. år 2021.

Parkeringsstrategin, tas fram av Kommunstyrelsen vart fjärde år. Kommande version kommer 
att antas under 2021.

Parkeringsregler, tas fram av Samhällsbyggnadsnämnden vart fjärde år. Aktuell version antogs 
2016-11-24 och gäller t.o.m. år 2020.

Trafikplan, tas fram av Kommunstyrelsen vart fjärde år. Planen är under utarbetande.

Uppföljning 
Kommunstyrelsen är ansvarig för en övergripande uppföljning av färdmedelsfördelningens 
utveckling och kommer därmed även specifikt följa upp målet för cykelresornas andel av alla resor.
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Remiss: Cykelstrategi 

Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag till Cykelstrategi som nu sänds på 

remiss. Den politiska beredningen i Kommunstyrelsen hanteras efter remissen. 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Miljö- och konsumentnämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Fritids- och folkhälsonämnden 

6. Lokalförsörjningsnämnden 

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

8. Servicenämnden 

9. Trafikverket 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-10-15. 

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

diarienummer KS 2017-00260  och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057
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Beslut om förlorad arbetsinkomst Säker och trygg 

kommun 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att förlorad arbetsinkomst utbetalas vid 

deltagande av Säker och trygg kommun 2020-09-16. 

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att förlorad arbetsinkomst utbetalas vid 

deltagande av Säker och trygg kommun 2020-09-16. 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan Säker och trygg kommun                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Bahra Gaphour Ali 
Handläggare 
033 357332 
 

 

 

Anslagsframställan för Almåsgymnasiet- innergård  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, 

att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för 

Almåsgymnasiet innergård, Alingsåsvägen 36, MASKINISTEN 2-3. 

 

Projektets handläggning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i lokalresursplaneringen 

framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om behovet av 

ombyggnation på Almåsgymnasiet och dess innergård.  

Förstudiekonto öppnades 2019-03-19 och förstudien genomfördes under 

hösten 2019. 

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden hösten 2019 och 

tillstyrktes av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-01-28, samt 

beslutades i Kommunstyrelsen 2020-01-20.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en 

projektbudget om 17 500 000 tkr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 

Det är idag problem med flödet av elever mellan vissa byggnadskroppar och det 

finns ingen naturlig samlingspunkt för eleverna på skolan. Idag skapar 

byggnaderna flöden som leder till långa omvägar genom byggnaderna. Man 

saknar studieplatser på skolan och har behov av en mindre hörsal i sin 

undervisning. I dagens bibliotek finns det också vissa problem med att 

personalen är placerad på ett sådant sätt så det försvårar möjligheten till 

överblick.  

Mål 

Genom om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiet tillskapas ca 430 kvadratmeter 
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(BTA) som då innehåller en mindre hörsal, samlingsplats med 

studiemöjligheter, öppna ytor som ger möjligheter för elever att mötas och 

umgås. Ytterligare 290 kvadratmeter (BTA) kommer att byggas om i biblioteket 

för att förbättra överblicken i lokalen samt en ny hiss byggs för transport av 

böcker.  

Utformningen av lokalerna har skett i nära samarbete med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen. I och med ombyggnationen har befintligt 

högspänningsställverk avvecklats och vi har övergått då till att använda 

lågspänning. Denna åtgärd har medfört att anslutningsavgifterna i projektet 

ökats. 

Konsekvensanalys lokaler 

Med om- och tillbyggnationen kommer Almåsgymnasiet få en naturlig 

samlingsplats på skolan för möten mellan elever och personal och som skapar 

fler studieplatser. Dessutom kommer en hiss byggas för transport av böcker i 

biblioteket. Efter ombyggnationen tillskapas inga fler elevplatser. 

Tidplan 

Byggstart påbörjas januari 2021 med färdigställande juni 2021. 

Ekonomi 

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 17 500 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 24 305 kronor. 

Byggentreprenad                 6 664 000 kr             

Markentreprenad                1 940 000 kr             

Projektering                 2 830 000 kr             

Styrarbeten 140 000 kr  Sidoentreprenad 

Installation av högtalarsystem 49 000 kr Sidoentreprenad 

Kontroll och besiktning               180 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 1 424 000 kr  

Oförutsett  900 000 kr  

Projekt-/byggledning 1000 000 kr  

Ränta under byggtid 80 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  17 500 000kr  

 

 

 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  4 389 113 kr Avser befintlig byggnad 
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Befintlig driftskostnad  6 101 801 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 727 751 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 130 815 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 11 349 480 kr  

 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 

år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2021  

Befintlig schablonhyra  10 327 360 kr  

Hyrestillägg av investeringen 858 566 kr  

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 11 185 926 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2021  

Totalhyra 11 185 926 kr  

Befintlig schablonhyra - 10 327 360 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  858 566 kr   

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Almåsgymnasiet-Innergård



Innergården-blivande utseende



Ombyggnation av källarplan pga. nybyggnation av hiss till biblioteket



Tillbyggnation av Innergård samt ombyggnation av delar i biblioteket- Entréplan



Blivande utseende utemiljö



Blivande utseende-belysning i utemiljön



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: Almåsgymnasiet innergård

Projekt nr: 60023

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-12-10 2020-03-17 2020-09-01 2021-06-30 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-12-10 2020-03-17 2020-09-01 2021-06-30

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 6 500 11 612 10 897 Myndighetskostnader 2 250 2 250 1 424 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 250 250 157

9641 8232, 8235   Markarbeten 600 9645 8045   Anslutningsavgifter 2 000 2 000 1 267

9641 8242, 8245   Målningsarbeten 200 Konsultkostnader 2 050 1 373 2 830 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 800 9651 8611,8615   Arkitekter 700 573 1 684

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 50 320 582

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 105

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 300 73 110

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 400 90 20

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 1 100 9651 8661,8665   Ventilationskonsult

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 140 140 9651 8671,8675   Elkonsult 400 95 119

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 15 8

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult

9641 8412, 8415   Elinstallation 1 200 49 9651 8731,8735   Akustikkonsult 100 43 42

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning

9641 8432, 8435   Larminstallation 80 9651 8751,8755   Innemiljö 50 30 36

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 50 134 124

Summa entreprenadutgift 10 620 11 612 11 086 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult

Summa byggherrekostnad 5 680 4 883 5 514 0 Kostnader för kontroll 180 180 180 0

Summa utgifter projektet 16 300 16 495 16 600 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 20 20 20

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 100 100 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 20 20 20

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 20 20 20

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 20 20 20

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 1 200 928 900 9652 8885   Kontroll Övrigt

9641 8542,8545   Övrigt 72 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 000 1 000 1 000

9699 8761,8765   Övriga tjänster 5 Kapitalutgifter 200 80 80 0

Summa total för projektet 17 500 17 500 17 500 0 9852 8125   Ränta under byggtid 200 80 80

Yta m² BTA 600 600 720 720 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 29 167 29 167 24 305 0 Summa byggherrekostnad 5 680 4 883 5 514 0

Utgift entreprenad kr/m² BTA 17 700 19 353 15 397 0

Utgift byggherre kr/m² BTA 9 467 8 138 7 658 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Almåsgymnasiet innergård

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 45950  / 60023

Färdigställt 2021-06-30

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 1 940 000 11,09% 1 940 000 11,09%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 

färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

3 165 000 18,09% 3 165 000 18,09%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 200 000 1,14% 200 000 1,14%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 2 000 000 11,43% 2 000 000 11,43%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
500 000 2,86% 500 000 2,86%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 800 000 4,57% 800 000 4,57%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 2 200 000 12,57% 2 200 000 12,57%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 0,00% 0,00%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 281 000 1,61% 281 000 1,61% Delsumma

11 086 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 2 830 000 16,17% 2 830 000 16,17%

Bygg- och projektledning 1 000 000 5,71% 1 000 000 5,71%

Kreditivräntor 80 000 0,46% 80 000 0,46%

Myndighetskostnader 157 000 0,90% 157 000 0,90%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 180 000 1,03% 180 000 1,03%

Övrigt 900 000 5,14% 900 000 5,14% Delsumma

0,00% 0,00% 5 147 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 1 267 000 7,24% 1 267 000 7,24%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 17 500 000 1,00 0 0 17 500 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 17 500 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -17 500 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 

2015-12-31 

För 

Komponents-

avskrivning

DEL 1 2020-09-01

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Almåsgymnasiet innergård

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 45950  / 60023

Färdigställt 2021-06-30

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-09-01

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 1 940 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
900 702 2 840 702 30 94 690

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

3 165 000

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

200 000

Anslutningsavgifter
1 267 000

Övrigt post - fördelning
1 562 300 6 194 300 80 77 429

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

2 000 000

Övrigt post - fördelning
928 559 2 928 559 30 97 619

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 

inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
500 000

Övrigt post - fördelning
232 140 732 140 30 24 405

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

800 000

Övrigt post - fördelning
371 423 1 171 423 20 58 571

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-

anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning
2 200 000

Övrigt post - fördelning
1 021 414 3 221 414 25 128 857

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

0

Övrigt post - fördelning
0 0 15 0

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 281 000

Övrigt post - fördelning
130 462 411 462 15 27 431

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 17 500 000 Avskrivn/ år = 509 001 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 218 750

Kapitalkostnad år 1= 727 751

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total PK / 

prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Richard Svanberg 
Handläggare 
033 357333 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-22 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00198 2.6.1.1 
 

  

 

Antagande av entreprenör Almåsgymnasiet - innergård 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att som entreprenör avseende upphandling 

gällande ombyggnad av Almåsgymnasiet - innergård anta xxxxxxxxxxxxxx med 

lägsta anbud på xxxxxxx kr.        

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningens Byggavdelning har enligt förenklat förfarande 

genom inbjudan i annons på Tendsign.com samt Borås Stads upphandling tagit 

in anbud för antagande av entreprenör avseende upphandling gällande 

ombyggnad av Almåsgymnasiet - innergård.  

Anbudsöppning har för ovan nämnda ägt rum enligt protokoll 2020-09-01 och 

har granskats enligt gransknings - PM 2020-09-01.              

               

 

Beslutsunderlag 

1. Anbudsöppningsprotokoll 

2. Granskningstablå 

3. Gransknings-PM                                

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monika Jonasson 
Handläggare 
033 357565 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-22 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00153 3.6.8.25 
 

  

 

Remiss: Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka remissen förutsatt att 

nedanstående sammanfattning tas i beaktande.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 
samband med evenemang och träningsläger. Det finns också politisk enighet 
om att Borås ska vara en evenemangsstad. I Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta 
gemensamt ansvar för barn och unga bland annat genom att stödja 
föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker möten mellan barn 
och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får lärdomar för livet.  
 
I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 
och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 
samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 
till evenemang.  
 
Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.               

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på det utfärdade förslaget för hantering 

av övernattning i skollokaler och idrottshallar i samband med evenemang och 

träningsläger under förutsättning att ett klarläggande görs angående finansiering 

av säkerhetsuppdatering för att lokalerna ska bli ändamålsenliga för 

övernattning. Lokalförsörjningsnämnden förvaltar de skolsalar och idrottshallar 

som är aktuella för övernattning i samband med evenemang och träningsläger. 

Enligt gällande internhyressystem i Borås stad är det den förvaltning som vill 

göra en verksamhetsförändring som står för tilläggskostnaden, vilket i det här 

fallet är Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

Vidare måste det utredas vidare så att det inte finns något motsatsförhållande 

mellan tillgänglighetsanpassning och nödvändigt brandskydd för övernattning, 

vilket är fallet i dagsläget vid krav på dörrstängare etc. 
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Beslutsunderlag 

1. Remiss - Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

2. Bilaga 1 - Övernattning i skolsalar och idrottshallar   

3. Missiv - Övernattning i skolsalar och idrottshallar                              

 

 

Beslutet expedieras till 

1. FF.diarium@boras.se 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martina Lindberg 
Handläggare 
033 358272 

SKRIVELSE 
Sida 

1(7) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 
 

  

 

Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och 

idrottshallar i samband med övernattning vid 

evenemang 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden remitterar rubricerande ärende till berörda 
nämnder för att få ett gemensamt förhållningssätt kring upplåtelsen av 
skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid olika evenemang. 
 
Därefter tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen för 
fastställande av de gemensamma riktlinjerna.         

Sammanfattning  

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. 

Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 

Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 

annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 

möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 

lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.                

Ärendet i sin helhet 

Riktlinjer för hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i 
samband med övernattningsverksamhet vid idrottsevenemang och andra 
föreningsevenemang.  
 

Tjänstepersoner från följande förvaltningar samt Räddningstjänsten arbetar 

med förslag till riktlinjerna kring övernattning i skollokaler; 

- Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, FOF 

- Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF 
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- Grundskoleförvaltningen, GRF 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, GVUF. 

- Räddningstjänsten, RTJ  

- Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, 

CKS  

- Vård- och äldreförvaltningen, VÄF. 

 

Sammanfattning 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. 

Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 

Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 

annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 

möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 

lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.   

Bakgrund 

Evenemang har vuxit under senare år. Vi konstaterar ett ökat intresse från 

föreningslivet i Borås att kunna erbjuda övernattning i skollokaler. 

Arrangörer av evenemang, som passar Borås Stads utbud av anläggningar, har 

visat intresse att förlägga sina evenemang i Borås. Då vi inte kan erbjuda 

tillräckligt många och bra övernattningsmöjligheter i skollokaler så har vi hittills 

gått miste om dessa evenemang.  

Idag är det personstyrt på respektive skola. Vissa beslutsfattare har 

föreningslivsbakgrund och vurmar för föreningslivets utövande, andra har 

dåliga erfarenheter eller känner sig pressade på olika sätt med tidsåtgång för 

personal och/eller ekonomi.  

Evenemangen skapar arv i form av ökad gemenskap i det lokala föreningslivet 

och kompetensen kring att arrangera växer. Evenemangen lockar ungdomar 

och deras ledare att besöka Borås. I mötet mellan besökare och det lokala 

föreningslivet sker utveckling på person-, förenings- och kommunnivå. Att 

arrangera är en lärandeprocess för alla. Föreningar kan genom att ge ansvar till 

unga utveckla dem och föreningen för framtiden.  

 

 

Syfte 
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 Att skapa administrativa, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för att hyra ut skollokaler till evenemang.  

 Att utveckla möjligheterna till övernattning i skollokaler så att 
föreningar ska kunna och vilja ta på sig ansvar för större evenemang. 

 Att få ett effektivare lokalutnyttjande av stadens fastighetsegendom. 
 

Nuvarande omfattning av övernattning i skollokaler 

Borås Stad har ett begränsat antal skolor som är godkända för övernattning. 

Krav på skolor som är godkända för tillfällig övernattning i definieras i avsnittet 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler.  

I nuläget genomförs ungefär två evenemang med övernattning i någon eller 

några av våra skolor varje månad. Dessa evenemang drivs av lokala föreningar 

och i enstaka fall företag.  

Det är ungefär 2 500 personer som besöker Borås och bor på hårt underlag i 

skollokaler och idrottsanläggningar varje år. De ger tillsammans ca 5 500 

gästnätter. 

Det förekommer också övernattningar arrangerade lokalt för lokala deltagare, 

till exempel skolarrangemang såsom LAN och liknande. Dessa evenemang är 

inte sammanräknade i redovisningen. Det är endast evenemang med besökare 

från andra kommuner än Borås som är redovisade.  

Övernattning och skolmåltider i samband med övernattning bokas hos 

respektive skola och prissättningen är också individuell per skola eller 

förvaltning. Fakturering sker från respektive skola och förvaltning utan 

samordning till kunden som ibland hyr flera skolor samtidigt.  

 

Organisation och processbeskrivning  

En väg in 

Många arrangörer och även skolor/FOF har uttryckt att de önskar en instans 

att kontakta när de vill hyra skollokaler och idrottshallar för övernattning. De 

önskar också en gemensam prislista för skollogi, skollokaler, måltider och 

lokalvård. Dessutom önskas en samlad faktura på samtliga hyrda lokaler och 

tjänster. När det gäller övernattning i idrottshallar, så administrerar FOF detta 

redan idag. 

Förslaget är att FOF tar på sig samordningsansvaret och att hålla i 

föreningarnas ansvariga genom goda kontakter med föreningslivet. FOF 

hanterar administrationen kring bokning och koordinerar service vid uthyrning 

till övernattning. Gemensam prislista skapas och gemensam faktura utgår från 

FOF efter evenemang.  

Förfrågan om att hyra skollokal 

Arrangören gör förfrågan till FOF som med kunskap om skolornas 

förutsättningar bokar skola/skolor.  

FOF gör förfrågan till skola/skolor om de kan ta emot bokning vid aktuellt 

tillfälle med avseende på önskemålen från arrangören. 
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Ansvarig för uthyrning på respektive skola 

Ansvarig för uthyrning på skolan (intendent, administratör eller biträdande 

rektor) som har mandat att ta beslut om skolans lokaler.  

Uthyrningsansvarig på skolan har ett fungerande samarbete med lokalansvarig 

(Gymnasiet) eller säkerhetssamordnare på CKS (Grundskolan) som kan 

besiktiga lokalerna så att de uppfyller kraven för övernattning inom ramen för 

det ordinarie systematiska brandskyddsarbetet (SBA).  

Ansvarig för uthyrningen på skolorna ansvarar för att tillhandahålla ständigt 

uppdaterade salslistor och ritningar på de lokaler som kan hyras ut. Olämpliga 

lokaler som innehåller känslig utrustning eller material, som till exempel salar i 

naturorienterande ämnen eller slöjdsalar, hyrs inte ut.  

Ansvarig för uthyrning på skolan kvitterar ut nödvändigt antal nycklar 

(förslagsvis 2 nycklar) till arrangörens servicepersonal som är stationerade på 

skolan under evenemanget.  

Förarbete och efterarbete på respektive skola 

En förutsättning är att det finns en vaktmästare med lokal förankring som kan 

vara med i arbetet inför uthyrningarna. Planerat arbete innehåller bland annat 

reglering av ventilation, belysning och larm.  

Skolans pedagoger kommer att bli inkluderade i förarbete i form av att plocka 

undan känsligt material. Det är även viktigt att salsplaneringen gjorts med sådan 

omsorg att minimalt förarbete ska behöva utföras av pedagogerna. Inom 

grundskolan hyrs enbart högstadieskolor ut. 

För processen kring kontroll av lokalernas skick före och efter uthyrning samt 

ansvarsfrågan om skador skulle uppstå hänvisas till rutinbeskrivning.  

Rutinbeskrivningen är ännu inte upprättad.  

 

Lokaler som används för F-6 är direkt olämpliga.  

 

Passagemöjligheter igenom skalskyddet ingår också i förarbetet, vilket beskrivs 

separat under rubriken Inpassering.  

 

Det arbete som görs inför och efter uthyrning av skollokaler för övernattning 

räknas in i serviceavgiften som inkluderas i logipriset, se bilaga Kostnadsberäkning 

och prisbild övernattning.   

Inpassering 

Inpassering löses företrädesvis genom att CKS skapar de olika 

passagebehörigheter som kan komma att bli aktuella. En förutsättning att 

eftersträva är att de utsedda objekten är utrustade med passagesystem. Optimal 

hantering av passage är att utfärda tidsbegränsade koder som delas ut av 

arrangörens servicepersonal till gästerna vid incheckning. 

 

Ordinarie personal under evenemanget 

Minst en ordinarie personal gällande kost- och lokalvårdsorganisationen krävs 

vid varje evenemang.  

Föreningsrepresentanter kan delta i arbetet efter att ha mött ordinarie personal 
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på plats och fått instruktioner om handhavande och regler. 

Kök kan även erbjuda full service med matlagning och måltidspersonal i samråd 

med FOF/arrangör.  

Publik information 

Här samlar vi dokumentation som används till kunder och för publik 

information, till exempel på Borås Stads hemsida. 

 Prislista 

 Regler för uthyrning 

 Samfakturering om arrangören hyr flera skolor 

 Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning: 
http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf 

Huvudmannaskap 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) äger skolbyggnaderna och har därför det 

yttersta ansvaret för fastigheterna. Vid löpande säkerhetsuppgradering för att 

lokalerna ska bli ändamålsenliga för övernattning föreslår vi att LFF står för 

kostnaderna för att göra skollokalerna godkända för övernattning. 

Uppstartsskede av ny skola för övernattning regleras under rubriken Ekonomi.  

Skolor som omfattas av pilotprojektet 

Vi har valt sex skolor som är lämpliga att delta i uthyrningsproceduren för 

övernattning i ett första pilotprojekt. Vi har valt tre gymnasier och tre 

grundskolor som redan idag har goda förutsättningar att lyckas. På sikt vill vi 

implementera processen på fler skolor för att kunna växa som evenemangsstad.  

 Almåsgymnasiet 

 Bodaskolan 

 Bäckängsgymnasiet 

 Erikslundsskolan 

 Sven Erikson gymnasiet 

 Sandgärdskolan 
 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler  

Skollokaler som är godkända för tillfällig övernattning följer nedanstående 

regelverk. 

 Anpassade enligt Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning.  

 Lokaler som innehåller minimalt med utrustning, företrädesvis klassrum 
utan löst materiel. 

 Följer inriktningen i detta dokument gällande rutiner kring bokning, 
förarbete lokalt per skola gällande salslistor, ventilation och belysning, 
prislista, passage, matbespisning och lokalvård. 
 
Utredning pågår gällande huruvida varje klassrum ska vara försedd med 
dörrstängare. En grupp sammanträder för att diskutera 
motsatsförhållandet mellan tillgänglighetsanpassning och nödvändigt 
brandskydd för övernattning.  
 
 

 

http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf
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Ekonomi 

Ekonomisk fördelningsmodell, se bilaga Kostnadsberäkning och prisbild övernattning.  

För att skolorna ska kunna och vilja hyra ut sina lokaler på icke-skoltid behöver 

skolorna få del av inkomster från uthyrning som sedan kan generera plusvärden 

i ordinarie verksamhet. 

Därför har en fördelningsmodell upprättats som ger den centrala 

organisationen delvis täckning och också genererar en summa till den enskilda 

skolan. Fördelningsmodellen är gemensam men pengarna som fördelas 

kommer direkt från de uthyrningar som skolan har.  

Minsta antal för att öppna en skola är 100 personer för övernattning. 

För att kunna erbjuda sällskap under 100 personer ska FOF samarbeta med 

samlingslokaler och föreningslokaler och kunna hänvisa små sällskap till dessa.  

Prislista till kund 

Prislista som inkluderar pris per person för övernattning, övriga lokaler samt 

måltidspriser per person inkluderar personalkostnad. Priserna ska finnas i två 

olika nivåer, en för föreningar och en för företag, se bilaga Kostnadsberäkning och 

prisbild övernattning.    

Uppstartsskede 

För att kunna starta uthyrning av övernattning enligt föreslagen procedur, 

behöver fastighetsägaren LFF och den samordnande förvaltningen FOF, 

komma överens om finansieringen av vissa uppstartskostnader. 

Varken GRN eller GVUN ska belastas med ökade kostnader för att starta upp 

övernattning enligt förslaget.  

Remissförfarande 

Ärendet remitteras till nedanstående nämnder; 

Lokalförsörjningsnämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Räddningstjänsten 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS  

Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 

Remissvar önskas senast 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild, övernattning 2020-06-01                           

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Räddningstjänsten 

5. Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS 

6. Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Bäckäng

Fredrik: Bedömer dörrpartierna till 30.000 kr/st, då är dom inte brandklassade, men det behövs ju inte heller.

Jörgen/Lars: Hur många dörrpartier?

10 per plan, 20 rum totalt.
I så fall om vi installerar den dyrare varianten pratar vi 4700kr*20=94 000kr

Lars: Vad är en summersockel och rekommenderar du det?

Jag ska ge prisuppgifterna till Tommy Jingfors som ska föra dialog med Anders Waldau.

En totalsumma på 100 000 för att göra detta.
Den summan vill inte skolan ha på sin hyra.



Prisberäkningsmodeller för uthyrning till övernattning med måltider och lokalvård
2020‐05‐25

Prissättning
Logiplats och måltider per person
Lokalvård debiteras per timma

Lönegrundande faktorer Föreningstaxa
Arbetade timmar per månad 165
Snittfaktor lön helg 2,4
Sociala avgifter mm 1,4
Snittlön lokalvård, kr/mån (lön 1) 24800
Snittlön skolmåltid, kr/mån (lön 2) 27200
Snittlön intendent, vaktmästeri, säkerhetssamordning (lön 3) 30000
Timkostnad lokalvård helg , ((lön 1*1,4)/165+övertid)*2,4) 505
Timkostnad skolmåtid helg , ((lön 2*1,4)/165+övertid)*2,4) 554
Timkostnad serviceavgift dagtid , (lön 3*1,4)/165 255
Schablonhöjning per år , % 3

Logi 
Grundpris logi, kr/p (m2‐pris gy/365)*m2 pp 19,73
Logi per person, m2 4
Kvadratmeterpris grundskola, per m2 1295
Kvadratmeterpris gymnasier, per m2 1800
Serviceavgift, per deltagare (((lön 3*1,4)/165)*8)/200) 10,18
Serviceavgift, h 8
Schablon antal boende serviceavgift 200

Nuvar .pris till kund Grundpris logi Serviceavgift Inpris sovplats Föreingskund Privatkund Vinst  Kommentar
Logi skolsal, kr p/p  60 19,73 10,18 29,91 60 50,00% Vinst ska komma skolan till del och även finansiera gemensam admin till en viss del
Lokalvård, kr p/h 505 Ingen vinst

Måltidsgrundande faktorer

Måltidspris frukost (kök och råvaror) 15 Kennet Lundahl har bidragit med måltidspriset

Måltidspris lunch och middag (kök och råvaror) 30

Schablon frukost, 2 personal, 3h, baserat på 200p 16,62

Schablon lunch och middag, 3 personal, 5h, baserat på 200p 41,54
Matsal, hyra/h 170 Stor idrottshall kostar 110kr i föreningstaxa, om vi kör den taxan får vi en acceptabel måltidskostnad. Kan vi köra denna timkostnad vid måltid i samband med övernatning? Skolor kan sedan ha en annan taxa för matsalen som samlingsloka
Matsal, baseras på lunch/middags‐tidsåtgång 5 Lägger man ner mindre än 5h på en måltid uppstår vinst
Matsal, antal portioner som priset baseras på 100 Vid fler protioner uppstår vinst 
Matsal schablon hyra per portion, baserat på 5h för måltid samt 200p 8,5

Nuvar .pris till kund Måltidspris  hablon person Matsal  Pris föreningsPris privatkund Vinst  Kommentar
Frukost, p/p 54 15 16,62 8,50 40 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration
Lunch och middag p/p (kyckling, pastarätter) 63 30 41,54 8,50 80 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration

Erbjudande utöver standardutbud om arrangören önskar det:
Middag, p/p (helt kött, stek, gryta)  72 40 41,54 8,50 90 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration

Övriga frågor
Hyra matsal per timma som samlingslokal utan kök och övernattning, vad ska det kosta? Borde vara ett kvadratmeterbaserat pris så det blir samma på alla skolor
Hyra andra lokaler borde prissättas med samma resonemang som hyra av matsal ovan. 

Matsedel, alltså möjliga måltider ska fram i vårt erbjudande till kund



Kostnader, kostnadstäckning och vinstfördelning
2020‐05‐25

Kostnader
Eventsamordnare övernattning FOF (25%  tjänstgöringsgrad) 147 000 kr/år 

Budgeterad intäkt
Gästnätter 5000 per år á 60kr/natt 300 000 kr

Finasiering 
FOF finansierar 50% av Eventsamordnaren 73500 kr
Intäkter uthyrning finansierar 50% av Eventsamordnaren  73500 kr

Vinstfördelning och kostnadstäckning 
FOF får kostnadstäckning  50% av Eventsamordnare ur budgeterad intäkt  73500 kr
Resterande budgeterad intäkt  till vinstdelning 226500 kr
Vinstdelning per budgeterad natt 45,30 kr

Förklaring vinstdelning, exklusive vinst på mat
Varje skola får i ersättning per gästnatt enligt budget 45,30 kr
Varav serviceavgiften uppgår till  10,18 kr
Vinst per gästnatt som går till skolans verksamhet 35,12 kr

Exempel 
Övernattning 200p, 2 nätter ger 14047 kr
Övernattning 400p, 2 nätter ger 28095 kr
Övernattning 600p, 2 nätter ger 42142 kr
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2020-06-23 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 

  

 

 

Remiss: Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

 

Remissinstanser 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Räddningstjänsten, SÄRF 

5. Centrum för kunskap och säkerhet, CKS 

6. Vård- och äldrenämnden (behöver inte svara.) 

7. Stadsledningskansliet (övergripande kost- och lokalvård) 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2020-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 

Ange diarienummer FOFN 2020-00100 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Martina Lindberg 
Handläggare 
033 358272
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Datum 

2020-09-22 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00196 3.2.1.25 
 

  

 

Miljörapport 2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2020 

samt översända bifogad Miljörapport till Miljö- och konsumentnämnden.      

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Bakgrund 

Miljö- och konsumentnämnden har ansvaret för uppföljningsarbetet med 

Miljömål för Borås Stad. För att sammanställa en redovisning till 

Kommunstyrelsen använder de för nämndernas del Stratsys. 

Redovisning 

Nämndens rapport över miljömålsarbetet ska behandlas i Lokalförsörjnings-

nämnden och redovisas till Miljö- och konsumentnämnden.           

               

 

 

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2020.                              

                                

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Inledning 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Lokalförsörjningsförvaltningen har ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO 
14001:2015 och ISO 9001:2015.  

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 

för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 

hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvaltietssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om byggentreprenörer behöver 
hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen genom att anlita Sunda Hus 
eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. 

 


