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innan sammanträdet. Länken till teams är personlig.  

Micael Svensson 
Servicenämndens Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Ingeborg Moss, 033 357444 eller via e-post: 

ingeborg.moss@boras.se 
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Datum 

2020-09-24 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2020-00097 1.2.4.1 
 

  

 

SN rapport Tertial 2 2020 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner rapport Tertial 2, 2020 med årsprognos.       

Sammanfattning  

Det ekonomiska resultatet för tertial 2- 2020 visar på ett överskott på 3 670 tkr. 

Förvaltningen har en hög sysselsättningsgrad även under 2020, dock visar 

årsprognosen att det av Kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet om 

7 000 tkr inte kommer att nås.  

 

Det prognosticerade årsresultatet för förvaltningen på 5 500 tkr för 2020 

innebär att avkastningen har minskat med drygt 1 000 tkr jämfört med 

årsbokslut 2019. Alla avdelningar inom Servicekontoret genererar dock ett 

fortsatt stabilt överskott och förvaltningen strävar vidare för att nå det av 

Kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet på 7 000 tkr.           

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Tertial 2, 2020 Servicenämnden.                                

Samverkan 

FSG 2020-09-17 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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Tertial 2 2020 
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Tertial 2 2020 behandlas på  

Servicenämndens sammanträde 2020-09-24 
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1  Inledning 
I tertialrapport 2 per 2020-08-31, redovisas det bedömda ekonomiska utfallet för helår 2020 till 
5 500 tkr i överskott på den operativa verksamheten för Servicekontoret. Det av Kommunfullmäktige 
beslutade avkastningskravet om 7 000 tkr kommer därmed enligt prognosen inte att nås, detta trots 
ständigt arbete med att effektivisera våra verksamheter för att klara uppsatta mål. 

Den avdelning som i prognosen för förvaltningen inte ser ut att klara det överskottsmål som är satt är 
Entreprenad. Att målet inte nås beror på flera faktorer. En bidragande orsak är bristande 
koncernövergripande mål och förhållningssätt. Dessa koncernövergripande mål är inte satta och klara 
med bred förankring inom koncernens förvaltningar och bolag. Avdelningen arbetar också under 
ständig prispress i konkurrens med övriga aktörer på marknaden. Det gäller upphandlingar som 
genomförs i enlighet med LOU/LUF, prisbilderna i dessa upphandlingar ligger sedan till grund för 
uppdrag som inte upphandlas i samtida konkurrens. Ett arbetssätt som detta är mycket positivt för 
koncernens förvaltningar och bolag då det innebär att man säkerställer att det pris man får för erbjudna 
tjänster alltid är marknadsmässiga. Arbetssättet innebär också att överskottsmarginalerna är mycket 
begränsade för avdelningen Entreprenad. 

Alla avdelningar inom Servicekontoret genererar dock ett fortsatt stabilt överskott och förvaltningen 
strävar vidare för att nå det av Kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet på 7 000 tkr. 

Det sätt som de beställande kommunala förvaltningarna och bolagen tillämpar beställar-
/utförarmodellen är helt avgörande för Servicekontorets framtida fortsatta utveckling. 

  

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

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

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

 Andel närproducerade livsmedel, %.  25  18,3 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
För den aktuella perioden har serveringarna i Stadshuskvarteret köpt närproducerade livsmedel 
motsvarande 21,8 % och för serveringen på Pantängen är motsvarande siffra 12,3 %. 
 
Det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft den 1 maj 2019, detta är dock första gången ett utfall på 
förvaltningsnivå funnits tillgängligt och någon analys av helåret 2020 kommer därmed inte att kunna 
göras. 
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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. 

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

 Andel ekologiska livsmedel, %. 34,2 50 36,1 37,5 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Det sammanlagda utfallet för andelen ekologiska och etiska livsmedel för både serveringarna i 
Stadshuskvarteret och för serveringen på Pantängen var under den aktuella perioden 37,5 %. För 
serveringarna i Stadshuskvarteret uppgick andelen ekologiska och etiska livsmedel till 47,4 % och för 
serveringen Pantängen uppgick den till 20,8 %. Samtliga serveringar har påverkats av coronapandemin 
på olika sätt. Många medarbetare både i Stadshuskvarteret och på Pantängen har arbetat hemifrån och 
vi har också haft både sjukfrånvaro och frånvaro för vård av sjukt barn. Detta har bland annat inneburit 
att vi har begränsat antalet lunchalternativ, utöver att försäljningen har gått ner generellt sett.   

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och driva 
ett kemikaliehanteringssystem som ska stå till 
kommunkoncernens förfogande och bekostas av 
respektive förvaltning/bolag. 

 Delvis 
genomfört 

Implementering av kemikaliesystemet sker stegvis, 
en förvaltning/bolag i taget. Centralt finns initialt en 
person som har mandat och ansvarar för 
implementeringen och driften av systemet, både mot 
leverantören (av kemikaliesystemet) och mot 
förvaltningarna/bolag i Borås Stad. 
Upphandlingen av ett kemikaliehanteringssystem är 
slutfört och systemet (Chemgroup) är i drift från och 
med vecka 34. 
Kemikaliesamordnaren med placering på 
Servicekontoret påbörjade sin tjänst 1 september 
2020. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 
  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 4,7 4,5 5 5,8 

 Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

13,5 14 12,3 10,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Vi ser en ökning av sjukfrånvaron och den har kopplingar till coronapandemin. Vi följer 
folkhälsomyndighetens rekommendationer kring att minska risken för smittspridning. Vi har sett att en 
del av ökningen beror på att medarbetare med lätta förkylningssymptom, som under normala 
förhållanden skulle varit i arbete nu varit sjukskrivna. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Fördelningen för arbetad tid omräknat till årsarbeten mellan män och kvinnor är 3,2 för kvinnor och 
7,2 för män. Det är främst inom idrottsverksamheten och lokalvården som vi använder timavlönade, 
men det förekommer också i huvudväxeln. Inom idrott är det olika evenemang som staden arrangerar 
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där våra beställare ger oss uppdrag som kräver extra personalresurser. I huvudväxeln händer det också 
att vi förstärker med timavlönade för att täcka upp vid kortare frånvaro.  Vi ser en minskning av 
arbetad tid för timavlönade som har kopplingar till coronapandemin och att staden inte arrangerat den 
typen av evenemang som nämns ovan. Vi månadsanställer som regel när vi ser att det finns behov av 
personal för en längre tid. 

3 Intern kontroll 
Inom ramen för den interna kontrollen ska varje nämnd göra en risk- och väsentlighetsanalys för 
verksamheterna. Utifrån den analysen upprättas sedan en intern kontrollplan. Servicenämndens 
verksamheter är ISO-certifierade för kvalitet och miljö. Det innebär också krav på bl.a. att riskanalyser 
och handlingsplaner upprättas. 

De fastställda kontrollmomenten följs upp med olika tidsintervall, där flertalet ligger på årsbasis och 
redovisas i samband med den slutliga uppföljningen av kontrollplanen. 

De moment som visas nedan följs upp varje månad, varje kvartal eller varje tertial. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 
tertial eller halvår. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Samverkan Det finns en risk att 
samarbetet med andra 
nämnder och bolag inom 
Borås Stad inte alltid 
fungerar. 

Avstämning av samverkan 
 
Tre möten är planerade under 
hösten med start 1 september 
med BEMAB  

Ett möte är genomfört med BEMAB 
den 1 september. Två möte är 
planerade och det är 6 oktober med 
LFF samt 3 november med TEK. 

3.2 Antal anmälda bisysslor 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-05-11 §189 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda 
bisysslor. 

Antalet bisysslor anmälda från januari till och med augusti under år 2020 är två stycken på 
förvaltningen. Under den senaste tioårsperioden har totalt 24 stycken anmälningar inkommit från 
nuvarande anställd personal, hur många av dessa som ännu är aktuella beror på huruvida arbetstagaren 
själv återtagit sin anmälan eller inte. 

Servicenämnden har även i sin riskanalys för 2020 med Dnr SN 2019-00055 1.2.3.2 tagit upp risken 
gällande förtroende och konkurrens. I och med att man är offentligt anställd får man inte ha bisysslor 
som är förtroendeskadliga, konkurrerande eller arbetshindrande. Se lagen om offentlig anställning 
(LOA) 

Nämnden har även i sin interna kontrollplan för 2020 infört kontrollmomentet: 

”Under perioden januari till juni kontrolleras att samtliga chefer med nyanställd personal har fått 
introduktionsmappen enligt ISO-rutin 2595 samt att information om bisyssla finns med i SK:s SAM-
presentation som visas på APT.” 

Momentet följs enligt plan upp årligen. 
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4  Nämndens verksamhet 

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 

Intäkter 580 357 741 718 494 479 551 245 56 766 34 800 

Kostnader -575 903 -734 718 -489 812 -547 575 -57 763 -36 300 

Buffert (endast i budget)       

Resultat 4 454 7 000 4 667 3 670 -997 -1 500 

Kommunbidrag       

Resultat efter kommunbidrag 4 454 7 000 4 667 3 670  -1 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat       

Resultat jfr med tillgängliga medel 4 454   3 670  -1 500 

Ackumulerat resultat  34 498     

Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna exkl. genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader. 
Ackumulerat resultat i budget 2020 justerat från 34 988 tkr till 34 498 tkr enligt Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 

Resultatanalys 
Det ekonomiska resultatet för tertial 2-2020 visar på ett överskott på 3 670 tkr. 

Förvaltningen har en hög sysselsättningsgrad även under 2020, dock visar årsprognosen att det av 
Kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet om 7 000 tkr inte kommer att nås, detta trots ständigt 
arbete med att effektivisera våra verksamheter för att klara uppsatta mål. 

Den avdelning som i prognosen för förvaltningen inte ser ut att klara det överskottsmål som är satt är 
Entreprenad. Att målet inte nås beror på flera faktorer. En bidragande orsak är bristande 
koncernövergripande mål och förhållningssätt. Dessa koncernövergripande mål är inte satta och klara 
med bred förankring inom koncernens förvaltningar och bolag. Avdelningen arbetar också under 
ständig prispress i konkurrens med övriga aktörer på marknaden. Det gäller upphandlingar som 
genomförs i enlighet med LOU/LUF, prisbilderna i dessa upphandlingar ligger sedan till grund för 
uppdrag som inte upphandlas i samtida konkurrens. Ett arbetssätt som detta är mycket positivt för 
koncernens förvaltningar och bolag då det innebär att man säkerställer att det pris man får för erbjudna 
tjänster alltid är marknadsmässiga. Arbetssättet innebär också att överskottsmarginalerna är mycket 
begränsade för avdelningen Entreprenad.. 

Det prognosticerade årsresultatet för förvaltningen på 5 500 tkr för 2020 innebär att avkastningen har 
minskat med drygt 1 000 tkr jämfört med årsbokslut 2019. Alla avdelningar inom Servicekontoret 
genererar dock ett fortsatt stabilt överskott och förvaltningen strävar vidare för att nå det av 
Kommunfullmäktige beslutade avkastningskravet på 7 000 tkr. 

Under innevarande budgetår har förvaltningen även arbetat med att hantera coronapandemin och den 
problematik detta har medfört i vårt dagliga arbete. Vi har i hög grad varit delaktiga i uppbyggnaden 
och hanteringen av ett krisberedskapsförråd för staden. Vår roll i detta uppdrag är att säkerställa att 
Borås Stads förvaltningar har den skyddsutrustning som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete i 
en pandemidrabbad arbetsmiljö. 

Nämnden ser en fortsatt tillämpning av beställar-/utförarmodellen med ett övergripande 
koncernperspektiv, som grund för att förvaltningen kan fortsätta sitt arbete för Borås Stad. 
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4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 2019-12-
31 Utfall 2020-08 Återstår 

     

Servicenämnden har inga kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av Kommunfullmäktige. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas 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 gemensamma 
funktioner och 
Redovisningsservice 

      

Intäkt 32 824 50 340 33 560 33 873 313 0 

Kostnad -32 824 -50 340 -33 560 -33 873 -313 0 

Resultat 0 0 0 0 0 0 

Dataservice       

Intäkt 89 995 129 711 86 474 99 916 13 442 0 

Kostnad -89 666 -129 211 -86 141 -99 586 -13 445 0 

Resultat 329 500 333 330 -3 0 

Personal- och Kontorsservice       

Intäkt 53 553 67 327 44 885 44 630 -255 0 

Kostnad -53 130 -66 827 -44 551 -44 300 251 0 

Resultat 423 500 334 330 -4 0 

Entreprenad       

Intäkt 328 659 380 200 253 467 296 778 43 311 34 800 

Kostnad -325 309 -374 700 -249 800 -294 103 -44 303 -36 300 

Resultat 3 350 5 500 3 667 2 675 -992 -1 500 

Fordon-Verkstad       

Intäkt 75 326 114 140 76 093 76 049 -44 0 

Kostnad -74 974 -113 640 -75 760 -75 714 46 0 

Resultat 352 500 333 335 2 0 

Totalt       

Intäkt 580 357 741 718 494 479 551 246 56 767 34 800 

Kostnad -575 903 -734 718 -489 812 -547 576 -57 764 -36 300 

Resultat 4 454 7 000 4 667 3 670 -997 -1 500 

Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna exklusive genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader. 

Den prognostiserade omsättningen för förvaltningen har justerats för att överensstämma med den 
prognostiserade årsomsättningen. Detta har dock inte någon stor resultatpåverkan eftersom de uppdrag 
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som tillkommit efter att budget 2020 togs fram, till stor del utförs med hjälp av köpt material och 
tjänster utförda av underentreprenörer, som därmed inte per automatik generar en högre avkastning till 
Servicekontoret. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Servicekontoret har av den centrala krisledningsstaben i Borås Stad fått i uppdrag att upprätta ett 
krisberedskapsförråd för bland annat skyddsutrustning, desinfektionsmedel samt förbrukningsmaterial. 
Detta har inneburit att förvaltningen har fått prioritera hantering och logistik kring detta. Under hösten 
kommer vi att anpassa förrådet enligt centrala krisledningsgruppen rekommendation till 
Kommunstyrelsen, det vill säga att tillhandahålla ett kontinuerligt tremånaders krisberedskapsförråd. 

Förvaltningen har hittills varit förskonad från större sjukskrivningstal under år 2020 och 
sysselsättningen har varit fortsatt god under perioden. Det handlar framför allt om att många av 
Servicekontorets ordinarie verksamheter kunnat fortsätta som vanligt, men även tack vare 
förvaltningens förmåga att snabbt ställa om verksamheten till rådande omständigheter och med kort 
varsel kunna rycka in på områden där det behövs extra insatser. 

  

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Summa  

6 Verksamheten 2020 
Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås 
stad 

Förvaltningen har Borås Stads uppförandekod som en del i de avtal som tecknas mellan Borås Stad och 
anlitade externa företag vid upphandlingar och övrigt anlitande av extern personal. 

Uppförandekoden anger principer om de anställdas rättigheter och dessa rättigheter följs sedan upp i 
möten mellan parterna vid tillfällen som anges i huvudkontraktet. 

Vidare finns i huvudkontrakt en särskilt införd punkt som anger hur socialförsäkringar och skatter ska 
fullgöras och hur beställaren ska kontrollera att skyldigheterna efterlevs. 

7 Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetsintegrerad budget handlar om att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet. 
Metoden har främst använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv, t.ex. hur offentliga resurser fördelas mellan könen och hur denna fördelning 
möter kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov. 

Servicenämnden verkar genom sitt arbete inom beställar-/utförarmodellen och fördelar inte några 
offentliga medel utan arbetar utifrån övriga beställningar inom koncernen Borås Stad. 

Ovanstående innebär att Servicenämnden i dagsläget inte har några pågående eller planerade aktiviteter 
med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling. 
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8  Verksamhetsmått 

8.1 Övergripande Servicekontoret 

8.1.1 Försäljning 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Extern fakturering, tkr 9 929 23 252 12 000 15 857 

8.2 Dataservice 

8.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Lösningsgrad i första 
kontakten, % 

90,7 85,7 86 90,5 

8.3 Personal- och Kontorsservice 

8.3.1 Lönesupport 

8.3.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Andel besvarade 
samtal, %. Lönesupport 

92 92 87 93 

Kommentar Aug 2020 Inför budget 2020 beräknade vi att andelen besvarade samtal i Lönesupporten skulle minska eftersom vi 
infört ett nytt ärendehanteringssystem. Vi utgick ifrån att varje samtal skulle ta lite längre tid då konsulterna ska dokumentera i 
ärendet. Vi kan nu se att vi trots detta har en fortsatt hög andel besvarade samtal.  
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8.4 Entreprenad 

8.4.1 Anbud 

8.4.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Erhållna anbud, tkr 75 672 94 441 120 000 126 479 

8.5 Fordon-Verkstad 

8.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal anmälda skador 
på fordon 

408 590 580 324 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
 

Utgift augusti 
 2020 

Avvikelse 2020 
 

Prognos 2020 
 

Maskiner och fordon 15 000 11 016 3 984 15 000 

Kontorsutrustning 4 000 998 3 002 4 000 

IT-infrastruktur 3 000 0 3 000 3 000 

Summa 22 000 12 014 9 986 22 000 

Analys 
Specifikation av maskiner och fordon, tkr Utgift tom 2020-08 Utgift 2020 

Servicekontoret 3 015  

Tekniska förvaltningen 1 439  

Stadsledningskansliet 489  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 3 194  

Borås Energi och Miljö AB 2 879  

Summa 11 016  
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9.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift 
 

Budget 2020 
 

Utgift augusti 
2020 

Prognos 2020 
 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Pantängen 
nybyggnation 53 000 23 100 530 1 000 53 000 2 

Pantängen 
förbättringsåtgärder 
2020 

6 900 6 900 0 2 500 6 900 2 

Arbetsmiljöåtgärder 
Pantängen 3 500 1 936 0 1 936 3 500 2 

Ombyggnation av P5 2 500 50 50 50 2 500 3 

Ombyggnation av 
mekanisk verkstad 3 500 1 311 1 312 1 312 3 501 3 

Ombyggnation av P9 2 750 50 50 50 2 750 3 

Summa 72 150 33 347 1 942 6 848 72 151  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Av de investeringsmedel som omdisponerats till 2020 är det endast en som ännu inte är avslutad 

I posten "Pantängen förbättringsåtgärder 2020" ingår In- och ombyggnation av gårdsytor, 
energioptimering samt ombyggnation av verkstadslokaler. 

Posten ”Pantängen nybyggnation” härrör till de hittills nedlagda kostnaderna för framtagande av 
upphandling för byggnation. 



 

 

Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kenneth Lundqvist 
Handläggare 
033 35 79 32 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-24 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2020-00086 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss avfallshantering 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden avstår från yttrande på remiss avfallshantering.        

Sammanfattning  

Servicenämnden anser inte att ärendet berör nämndens verksamhetsområden i 

den utsträckningen att vi behöver besvara den i någon ytterligare form. 

Servicekontoret berörs av regelverket i remissen, i vår dagliga verksamhet men 

ingenting i remissen innebär ett ändrat arbetssätt för förvaltningen.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss Avfallshantering 

2. Bilaga 1 Avfallsföreskrifter 2021                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 

 



 

 

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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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. 
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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.  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

23 
 

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. 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

25 
 

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.  
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Miljörapport tertial 2 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner Miljörapport Tertial 2., 2020.       

Sammanfattning  

Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade enligt ISO 14001 för miljö 

och därför är miljöfrågorna både i stort och smått påtagligt närvarande. Varje år 

anordnas miljöutbildningar för medarbetare. 

Som utförare i beställar-/utförarmodellen utför vi markentreprenader och 

byggnationer enligt de underlag beställaren utformat. Servicekontoret arbetar 

aktivt med ruttplanering och att förkorta transportsträckor.             

Beslutsunderlag 

1. Mall Miljörapport Tertial 2.                       

Beslutet expedieras till 

1. miljo@boras.se 

 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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Inledning 
Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade enligt ISO 14001 för miljö. Det innebär att 
miljöfrågorna är påtagligt närvarande i verksamheterna. 

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 Bedömning ej gjord 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Ej aktuellt Bedömning ej gjord 

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. 

  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? 

Vid projekt- och driftuppdrag från beställande förvaltningar och bolag anges alltid syftet med 
byggnationen och vilken typ av verksamhets som planeras. Med hänsyn till detta bevakas materialval i 
ingående produkter i enlighet med bland annat "Sunda Hus". Servicekontoret har också upphandlat 
asfaltsprodukter i enlighet med "Sunda Hus" och dess riktlinjer. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Servicekontoret arbetar med att förkorta transportsträckor genom att samordna hämtning och tippning 
av överskottsmassor vid den egna återvinningsanläggningen på Ramnaslätt. Vidare genomförs det varje 
år en översyn av ytor och körsträckor vid vinterväghållning, där en optimering av rutt preciseras och 
fastställs. Även budverksamheten ser regelbundet över sin ruttplanering för hämtning och lämning av 
post m.m. inom Borås kommun. 
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Remiss Borås Stads Cykelstrategi 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden avstår från yttrande på remiss Borås Stads Cykelstrategi.        

Sammanfattning  

Borås Stad har beslutat att det ska tas fram en separat strategi för hur 

cykeltrafiken ska utvecklas. I stadens vision och översiktsplan anges tydligt att 

kommunen ska satsa på mer hållbara och effektiva färdmedel, bland annat 

cykel.  

Servicenämnden anser inte att ärendet berör nämndens verksamhetsområden i 

den utsträckningen att vi behöver besvara den i någon ytterligare form.              

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads Cykelstrategi.                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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Dnr KS  2017-00260 

  

 

 

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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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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Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner redovisning av inkomna synpunkter 2020, perioden 

januari till juni.        

Sammanfattning  

Under perioden 1 januari till 30 juni 2020 kom det in fyra synpunkter till 

Servicenämnden. Samtliga är hanterade och besvarade av förvaltningen, även i 

de fall där synpunkten egentligen inte skulle ställts till Servicenämnden. Det 

gäller till exempel ett klagomål på att en bil fått gräsklipp på sig när den stått 

parkerad vid en yta som trimmats. I det fallet var det inte Servicekontoret som 

ansvarar för skötseln av den aktuella ytan. Servicekontoret har ändå lämnat svar 

och hänvisat vidare till de som är ansvariga för grönyteskötseln på det aktuella 

området.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari till juni 2020.                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

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. 

Under perioden 1 januari till 30 juni 2020 kom det in fyra synpunkter till Servicenämnden. Samtliga är 
hanterade och besvarade av förvaltningen, även i de fall där synpunkten egentligen inte skulle ställts till 
Servicenämnden. Det gäller till exempel ett klagomål på att en bil fått gräsklipp på sig när den stått 
parkerad vid en yta som trimmats. I det fallet var det inte Servicekontoret som ansvarar för skötseln av 
den aktuella ytan. Servicekontoret har ändå lämnat svar och hänvisat vidare till de som är ansvariga för 
grönyteskötseln på det aktuella området. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 
2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Entreprenad 2 Skötsel strand respektive grönyta 

Fordonsenheten 1 Parkering på familjeparkering 

Redovisningsservice 1 Ändring av fakturaadress 

Totalt för förvaltningen 4  

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 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 3 3 

Information 0 0 0 1 1 

Tjänster 0 0 0 0 0 

Totalt 0 0 0 4 4 

En synpunkt handlar om skötsel av en badstrand där Fritid- och Folkhälsoförvaltningen ansvarar för 
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stranden. Servicekontoret har kontaktat dem och sedan förmedlat deras svar vidare till 
synpunktslämnaren. En synpunkt handlar om att en bil fått gräsklipp på sig när den stått parkerad och 
ytan bredvid har trimmats. Servicekontoret har undersökt vem som ansvarar för den aktuella ytan och 
konstaterat att det inte var någon enhet inom Borås Stad. Detta har sedan synpunktslämnaren fått 
information om tillsammans med uppgift om vem hen ska kontakta istället. En synpunkt är helt enkelt 
en information om ny faktura-adress ställd till Redovisningsservice. Den fjärde synpunkten är ett 
klagomål på att en av Borås Stads personfordon stått parkerad på en familjeparkering. I 
Servicekontorets svar har vi informerat om att även om bilarna ägs av Borås Stad så leasas de ut till de 
olika förvaltningarna i staden. Vi har också informerat om att så länge som vi inte har 
registreringsnumret på kan vi inte ta reda på vilken förvaltning det gäller. 

4 Ständiga förbättringar 
Ingen av de fyra synpunkterna har lett fram till någon förbättring. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

4 0 4 

6 Synpunktsrutinen 
  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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Uppdrag som inte ingår i budget  

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner rapporten – Uppdrag som inte ingår i budget.        

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ger nämnderna uppdrag som inte ingår i budget. 

Servicenämnden rapporterar uppdrag som inte ingår i budget tillbaka till 

Kommunfullmäktige.               

Beslutsunderlag 

1. Förslag till uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020, nämndens rapport.                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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Förslag till 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
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Servicenämnden 

 
 
 
 
Behandlas på Servicenämndens sammanträde 2020-09-24 
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Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört Vid de årliga medarbetarsamtalen tas frågor om pensionering 
upp med de medarbetare som börjar närma sig pensionsåldern. 
Vi kan se att det varierar i hur man planerar beroende på flera 
faktorer, t.ex. hur man mår rent fysiskt men också hur 
livssituationen ser ut i övrigt.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Inom Servicenämndens verksamheter arbetar de medarbetare 
deltid som sedan tidigare har en icke tidsbegränsad 
sjukersättning. (Heltidsarbetande kvinnor 97,9 %, män 96,7 %, 
summa 97,0 %) 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Inom Servicenämndens verksamheter pågår ett aktivt arbete för 
att minska sjukfrånvaron. Varje månad analyseras frånvaron för 
att fånga orsakerna till den. I det fall där det finns kopplingar till 
organisatoriska faktorer, t.ex. konflikter i arbetsgrupper, sätts 
åtgärder in för att komma tillrätta med problemen.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade för både 
kvalitet och miljö. Inom ramen för det arbetet tas mål fram.  
Ett övergripande mål för perioden 2018-2020 handlar om IT-
verktyg; de verktyg som finns att tillgå används på ett adekvat 
sätt i verksamheterna och att också hitta nya IT-lösningar. 
Förvaltningen är representerad i en centralt sammansatt grupp 
som undersöker möjligheterna till digitaliseringar inom 
personalområdet. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Delvis genomfört Inom Servicenämndens verksamheter har rekryteringsbehovet 
varit stabilt senaste åren. Vi har pensionsavgångar, men vi ser 
också att den tid en medarbetare som rekryterats stannar kvar i 
förvaltningen har blivit kortare, generellt sett. Vi har olika svårt 
att rekrytera beroende på vilken verksamhet det handlar om. Till 
exempel inom IT är det generellt svårt att rekrytera. Med ett ökat 
rekryteringsbehov krävs flera olika typer av insatser för att täcka 
behovet. I den tidigare beslutade Kompetensförsörjningsplan 
finns prioriterade mål som ligger i linje med frågeställningen. 
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Anmälningsärenden 2020-09-24 

Servicenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

a. Rekommendationer om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, 

övriga nämnder samt i bolagsstyrelser med anledning av 

Coronapandemin 

Dnr SN 2020-00096  1.1.3.1 

 

b. KS beslut Delårsrapport januari – april 2020 

Dnr SN 2020-00098  1.1.3.1 

 

c. KS beslut utbyggnad Pantängen 

Dnr SN 2020-00099  1.1.3.1 

 

d. Tider för Årsredovisning 2020, Budgetuppföljning 2021 och Budget 

2022 

Dnr SN 2020-00102  1.2.4.1 

 

e. Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Dnr SN 2020-00105  1.1.3.1 

 

f. Revidering av Riktlinjer för resor 

Dnr SN 2020-00106  1.1.3.1 

 

               

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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Rekommendation om närvaro för ledamöter i 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 
personer i nämnderna till kommande sammanträden. 

Nu har pandemin avtagit men det är fortfarande inte slut, vilket gör att följande 
bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelserna. 

Sammanträden 
Sammanträden ska hållas i största möjliga mån men ska följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varje nämnd/bolag beslutar 
gemensamt själva om hur sammanträden ska hållas och vilka som ska kallas 
utifrån de rekommendationer som finns och genomför sina sammanträden.  
 
Nämnderna/Bolagen uppmanas även att samverka kring de 
sammanträdeslokaler som finns inom Staden som är rymligare och som är 
utrustade för distansmöten.  
 
Kommunstyrelsens sessionssal, Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal samt 
Servicekontorets sessionssal är rymliga lokaler som är fullt utrustade för 
distanssammanträden. Kommunfullmäktiges sessionssal finns också att tillgå. 
 

Deltagande på distans 
Samtliga sammanträden ska också kunna ske digitalt för de personer som tillhör 
någon riskgrupp eller de som känner oro eller har symptom eller av annan 
anledning önskar delta på distans. 
 

Digitala möten 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för 
”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så 
hög utsträckning som möjligt. 
Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf


Borås Stad 
Datum 
2020-08-27 

  
  

Sida 
2(3) 

 

 

Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i 
fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det 
däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge 

Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder 
sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska 
mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska 
platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter 
deltar på distans. 

För kommunala bolag 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan 
fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs 
rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt. 

En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela 
antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga 
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen 
dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i 
ärendet. 

Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten 
eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla 
distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna 
för mötet. 

Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta 
beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som 
anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga 
styrelseledamöter skriver under protokollet. 

En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på 
distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens. 

 

Vett och etikett vid digitala möten 
När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om 
du vore på plats på mötet fysiskt. 

Testa din utrustning 
Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex. 
vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för 
att säkerställa att det fungerar. 

Använd din webbkamera 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
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Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och 
ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan 
se varandra. 

Välj rätt miljö 

Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att 
vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på 
ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte 
bli avbruten.  

Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra 
belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar 
att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är 
ansvarig för att deltagare följer ovanstående. 

Stadig anslutning 

Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd 
i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling. 

 
 
 
Ulf Olsson   Annette Carlsson 
Socialdemokraterna  Moderaterna 
 
Andreas Exner  Ida Legnemark 
Sverigedemokraterna  Vänsterpartiet 
 
Anna Svalander  Tom Andersson 
Liberalerna   Miljöpartiet 
 
Kerstin Hermansson  Niklas Arvidsson 
Centerpartiet   Kristdemokraterna 
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§ 101 Dnr KS 2020-00422 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 66, sid B 1857) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med                
5 000 000 miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås 
Arenas ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala 
buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor 
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven.   

 

Reservation 

Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Martin Nilsson (M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa 
Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), 
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M), Magnus 
Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Valeria Kant (KD) och Per Månsson 
(M), Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Jan 
Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Anders Alftberg (SD), Kristian Silbvers 
(SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD) 
och Maria Lindgren (SD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen.         
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15, § 256 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 
miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas 
ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor  
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns.  

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 
miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas 
ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert.  

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar.  

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor  
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven.  

Nämnderna uppmanas återkomma till Kommunstyrelsen med vilka åtgärder 
som vidtas för att stärka kommunens gemensamma resultat. Bolagen uppmanas 
vidta åtgärder för att stärka stadshuskoncernens resultat.     
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Sammanfattning av ärendet 

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka 
med 4,0 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver 
de ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade 
målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 
mnkr i målgruppsrelaterade volymförändringar enligt befolkningsprognoser 
redan i vårens rambeslut. För att möjliggöra detta och möta en avtagande 
konjunktur fick nämnderna hantera ett effektiviseringskrav på 0,5 % under 
2020, liksom för 2019. 

 

Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins 
påverkan på verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteunderlaget under 
2020 har p.g.a. covid-19 fått reviderats ned med ca -190 mnkr. Detta stora 
bortfall har hittills från statens sida kompenserats med ökade generella 
statsbidrag på hela 24 mdr för hela kommunsektorn inkl. förväntad 
kompensation för företagens möjlighet att avsätta vinster till periodiseringsfond 
vilket då minskar kommunernas skatteintäkter. För Borås del innebär alla 
tillskotten som kommit i olika omgångar hela 262 mnkr i ökade generella 
statsbidrag under 2020. I dagsläget osäkert hur mycket som kommer att kvarstå 
under 2021. Trots dessa stora tillskott beräknas kommunen i dagsläget hamna 
på ett resultat som är lägre än budgeterade +80 mnkr. I ett mycket osäkert läge 
ligger prognosen just nu på i stort sett ett 0-resultat. Två stora poster gör att 
resultatet sjunker ned till en sådan låg nivå.        
 

Yrkande  
Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
 
 
 



 
 

 
Roger Cardell 0768-88 70 40 
 

Delårsrapport januari-april 2020 
 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka med 4,0 % 
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver de ordinarie ramarna 
kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och 
lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 mnkr i målgruppsrelaterade 
volymförändringar enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. För att 
möjliggöra detta och möta en avtagande konjunktur fick nämnderna hantera ett 
effektiviseringskrav på 0,5 % under 2020, liksom för 2019. 
 
Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins påverkan på 
verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteunderlaget under 2020 har p.g.a. covid-19 
fått reviderats ned med ca -190 mnkr. Detta stora bortfall har hittills från statens sida 
kompenserats med ökade generella statsbidrag på hela 24 mdr för hela kommunsektorn 
inkl. förväntad kompensation för företagens möjlighet att avsätta vinster till 
periodiseringsfond vilket då minskar kommunernas skatteintäkter. För Borås del innebär 
alla tillskotten som kommit i olika omgångar hela 262 mnkr i ökade generella statsbidrag 
under 2020. I dagsläget osäkert hur mycket som kommer att kvarstå under 2021. Trots 
dessa stora tillskott beräknas kommunen i dagsläget hamna på ett resultat som är lägre än 
budgeterade +80 mnkr. I ett mycket osäkert läge ligger prognosen just nu på i stort sett ett 
0-resultat. Två stora poster gör att resultatet sjunker ned till en sådan låg nivå. 
 
*Inköp av skyddsutrustning. Hittills rapporterat genom Kommunstyrelsens nyligen egna 
lämnade tertialrapport, 48 mnkr vilket är medtaget som ett underskott i denna rapport. 
Senaste informationen från koncerninköp är dock att prognosen för hela året avseende 
inköp av skyddsutrustning kommer att uppgå till mellan 90 och 100 miljoner. Osäkert hur 
mycket av detta som kan anses vara lagervara och därmed inte kostnadsföras fullt ut 2020. 
 
*Rivning och sanering av Gässlösa avloppsreningsverk Under året tillkommer 
kostnader motsvarande 41,2 mnkr från Borås Energi och Miljö AB för rivning och 
sanering av Gässlösa enligt beslut fattat i KF (KF 2019-11-20 § 261). Totalt har KF 
godkänt att skattekollektivet skall finansiera 80 mnkr av Borås Energi och Miljös kostnader 
för saneringen. Åtagandet är obudgeterat och medför därför ett underskott i kommunens 
driftredovisning med 41 mnkr för 2020. 
 
Prognosen för Gymnasieluncher fram till terminens slut på stadens restauranger ligger på 
8,8 mnkr som bedömning efter april månads utfall. Detta är medtagit i tertialrapporteten. 
Utöver de ökade generella statsbidragen har riksdagen beslutat om andra åtgärder för att 
underlätta för kommunerna att hantera ökade kostnader under coronapandemin: 
 
Kompensation för merkostnader 
Riksdagen har antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner 
kommer att kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottetet av covid-19. Beslutat 
belopp uppgår till 3 miljarder kronor. Men för att säkerställa att medlen räcker har 
regeringen föreslagit ytterligare 2 miljarder, det vill säga totalt 5 miljarder. Regeringen och 
samarbetspartierna har den 18 maj aviserat att det anslag som reglerar ersättningen kommer 
att höjas om det krävs. Medlen ges i form av riktat statsbidrag och kan sökas under hösten 



 
 

2020. Borås Stad har inte tagit med några intäkter för detta i tertialrapporten men då vi har 
höga kostnader för bl.a. skyddsutrustning är det rimligt att Borås får del av detta. 
 
Kostnader för sjuklöner 
Riksdagen har beslutat att under april – maj stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 
14. Regeringen och samarbetspartierna har 2020-05-07 föreslagit en förlängning under juni 
– juli. Därefter har man föreslagit ett högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader fram 
till 30 september 2020. Hur hög kompensationen genom detta högkostnadsskydd kommer 
att vara är i dagsläget oklart. I skrivande stund har vi fått info från 
Försäkringskassan/Skatteverket att Borås Stad erhållit 18 mnkr i ersättning för 
sjuklönekostnader under april månad. Tills vidare bokförs detta som en central intäkt i 
kommunen och någon prognos för helåret är inte medtaget i denna tertialrapport. 
 
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget underskott för helåret på  
-64 mnkr borträknat skyddsutrustning och sanering av Gässlösa avloppsreningsverk. I 
sådana fall en förbättring från 2019 med 36 mnkr trots coronaeffekter hos vissa 
verksamheter. Kommunstyrelsen bedömer att försiktighet måste iaktagas kring dessa 
nämndprognoser så här tidigt på året och under rådande omständigheter. Sämre prognoser 
kan komma löpande under året vilket var fallet under 2019. 
 
De nämnder som redovisar relativt stora underskott förutom Kommunstyrelsen är Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Tekniska nämnden och Miljö- och konsumentnämnden. De tre sistnämnda rapporterar 
lägre intäkter som främst hör samman med pandemin. I Tekniska nämndens och 
Miljönämndens fall är det bl.a. som konsekvens av politiska beslut att inte ta ut avgifter för 
markupplåtelser och tilltillsynsavgifter.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fortsatta problem med sin ekonomi trots stora 
tillskott. Nämnden har fått ökade resurser i budget 2020 med sammanlagt 23 mnkr,  utöver 
ordinarie ramuppräkning, varav 17 mnkr kan bedömas vara direkta tillskott för att klara sitt 
grunduppdrag. Handlingsplan för att nå ekonomisk balans finns och Kommunstyrelsen 
följer nogsamt utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar. Sociala 
omsorgsnämnden redovisar i detta läge ett underskott på ”endast” -5,0 mnkr att jämföras 
med bokslut 2019 som slutade på – 21 mnkr. Sannolikt har de extra tillskott som nämnden 
fått bidragit till förbättringen. 
 
Årsprognosen för Borås Stads bolag är ett resultat på totalt 74 mnkr. Prognosen är 28 
mnkr sämre än budget, bestående av negativ avvikelse för bostadsbolagen med 1 mnkr och 
för stadshuskoncernen med 27 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen 
kommer att generera ett positivt resultat 2020, och att underskottsbolagen kan finansieras 
med koncernbidrag.  
 
Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. Samtidigt 
finns det stora utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med den ökade 
skuldsättningen. För att behålla en god ekonomisk hushållning och samtidigt hantera 
demografiska utmaningar, ökad investeringstakt samt ökad skuldnivå är det mycket viktigt 
att generera goda resultat för såväl kommun som bolag.   
 
 

 
 
 
 



 
 

Kommunens resultat 2020 
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till högst osäkra +2,7 mnkr inklusive 
försäljning av mark och tomträtter som bidrar med nettointäkter på f n 50,0 mnkr.  
 
Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas avviker med hela -10 mnkr mot 
budgeterad nivå. Kompenseras av högre interna kapitalkostnader från nämnderna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till -55,2 
mnkr jämfört med budget. Stora negativa avvikelser för skatteintäkter kompenseras till av 
ökade generella statsbidrag under 2020 
 
Finansnettot beräknas till 25 mnkr vilket är -5,0 mnkr lägre än budget och beror på 
orealiserade förluster för räntefonder. Förra året var förhållandet det omvända. 
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. 
större lånevolym. 
 
Balanskravsresultat för 2020 kan i dagsläget teoretiskt beräknas till +105 mnkr eftersom 
skatteunderlaget ligger på en sådan nivå att resultatutjämningsreserven RUR kan utnyttjas 
med med maximalt 145 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års 
öronmärkningar är då exkluderade.   
 

En utvecklad styrmodell 
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även 
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt 
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har 
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att 
rätt resurser läggs på rätt ställe.  
 
 

 

Resultaträkning

Budgetuppföljning per 2020-04

Jan-april Jan-april Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2019 2020 2020 mot budget

Nettokostnader -1 993,9 -2 009,5 -6 165,7 -6 343,7 -6 511,2 -167,5

Avskrivningar -89,2 -98,6 -267,1 -285,0 -295,0 -10,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 083,1 -2 108,2 -6 432,8 -6 628,7 -6 806,2 -177,5

Skatteintäkter 1 710,5 1 766,3 5 157,6 5 306,5 5 120,6 -185,9

Generella statsbidrag mm 427,1 465,0 1 294,6 1 372,2 1 613,3 241,1

Finansnetto 34,1 5,7 55,7 30,0 25,0 -5,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER

OCH FINANSNETTO 88,6 128,9 75,1 80,0 -47,3 -127,3

Realisationsvinster från markförsäljning 23,6 0,0 50,0 50,0

KOMMUNENS RESULTAT 88,6 128,9 98,7 80,0 2,7 -77,3

Ökning verksamhetens nettokostnader 7,9% 1,2% 2,4% 4,1% 5,8%

därav nämnderna 4,8% 4,0% 5,3%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 3,0% 4,4% 3,6% 4,0% 4,4%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 4,1 5,8 1,5 1,2 0,0

Nettoinvesteringar mnkr 149 73 620 650 570

Självfinansiering av investeringarna 59% 56% 52%



 
 

 

 
Nämndernas resultat 2020 
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2020, respektive nämnds 
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det 
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har 
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.  
 
 

 
 
Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet beräknar i driften en avvikande prognos om -8,6 mnkr varav en 
stor del kan härledas till ”öronmärkta” projekt, t ex Organisationshälsa och Byggbonus 
samt vissa coronarelaterade kostnader. Förutom ovan tillkommer under året kostnader 
motsvarande 41,2 mnkr från Borås Energi och Miljö för rivning och sanering av Gässlösa 
enl beslut fattat i KF. Därutöver tillkommer kostnader som Koncerninköp har för stadens 
inköp av skyddsutrustning; bl. a. handskar, munskydd och desinfektionsmedel utifrån 
behov under rådande omständigheter på 48 mnkr samt gymnasiemåltider som i dagsläget 
beräknas till 9 mnkr. Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om 
-0,3 mnkr och beror på ökade kostnader för STIM. 
 
 

Driftredovisning 2020, tkr
Budgetuppföljning per 2020-04

Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 020 tom april tom april prognos 2020 prognos 2020

Kommunfullmäktige 0 15 400 -2 340 2 793 -15 400

Stadsrevisionen 1 255 6 000 -1 636 364 -6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 5 000 127 854 -49 107 -6 145 -220 719 -92 865

 -kommungemensamt 0 123 050 -41 369 -352 -123 364 -314

Valnämnden 600 1 000 -365 -36 -1 600 -600

Överförmyndarnämnden 0 8 850 -3 196 -246 -8 850

Lokalförsörjningsnämnden -68 978 32 350 -27 138 -16 355 -56 962 -24 612

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 150 220 300 -74 922 -4 310 -231 477 -11 177

 -föreningsbidrag 0 43 650 -25 829 -5 013 -43 150 500

Servicenämnden 34 498 -7 000 1 964 -369 7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 24 922 21 450 -3 243 2 682 -23 250 -1 800

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 23 781 152 650 -39 519 14 614 -159 818 -7 168

 -persontransporter 0 76 200 -26 416 -742 -77 200 -1 000

Miljö- och konsumentnämnden 151 27 400 -10 688 -1 555 -31 430 -4 030

Kulturnämnden 1 275 185 700 -63 635 2 089 -183 201 2 499

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 3 469 549 400 -180 195 -7 007 -549 400

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 -79 693 1 217 -235 175 2 375

Sociala omsorgsnämnden -11 792 700 200 -220 236 -75 -705 200 -5 000

Förskolenämnd -5 067 793 150 -253 132 4 996 -791 150 2 000

Grundskolenämnden 24 559 1 519 300 -489 097 2 629 -1 519 300

Individ-och familjeomsorgsnämnden -22 096 316 900 -96 110 2 972 -329 400 -12 500

Vård- och äldrenämnden 70 279 1 401 700 -422 214 9 461 -1 401 700

Summa 85 006 6 553 054 -2 108 116 1 612 -6 706 748 -153 692



 
 

Överförmyndarnämnden räknar med en ekonomi i balans 2020. Underskottet till och 
med april är 246 tkr och beror på kostnader för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare. Nämndens arbete med att granska ställföreträdarnas årsräkningar är som 
intensivast under årets första sex månader för att sedan minska kraftigt under andra delen 
av året. Inför årets budget fick nämnden ett tillskott på 2 000 tkr. Antalet inkommande 
ärenden fortsätter att öka. Trenden med ökande andel svåra och komplexa ärenden 
fortsätter, däremot minskar antal ärenden med ensamkommande barn och uppgår nu till ca 
25 st. 
 
Valnämnden. Valnämnden räknar med ett resultat på -600 tkr. Nämnden begär att få 
använda sitt ackumulerade resultat för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och 
förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. Kommunstyrelsen föreslår att 
detta beviljas. 
 
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserar ett underskott med 24,6 mnkr och det beror 
framför allt på: 

 Kostnader för ej uthyrningsbara lokaler, exempelvis Björkhöjdskolan -8 mnkr. 

 Prognostiserat budgetunderskott lokalbanken -20 mnkr. I detta underskott ingår 
bland annat kostnader för Kyllaredsgymnasiet -12 mnkr.  

 Budgeterat underskott från årets början, resultatutjämningspost, -3,2 mnkr. 
 
Nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 kommer att uppgå till 
minst 3,5 mnkr och beror framför allt på hyresreduktioner. Dessa konsekvenser är inte 
medräknade i det prognostiserade resultatet. I Borås stads budget avsattes medel centralt 
för Kyllaredsgymnasiet kostnader, vilket innebar en beredskap för ett visst underskott för 
Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen bedömer att det finns osäkerhet huruvida 
nämnden kommer att uppnå det prognostiserade resultatet och då framför allt prognosen 
avseende verksamhetsfastigheter. Lokalförsörjningsnämnden ska följa utvecklingen 
noggrant och vid behov vidta ytterligare åtgärder. 
 
I Borås stads årsredovisning angavs att Lokalförsörjningsnämnden bör förbättra sin 
ekonomiska kontroll och redovisning. Detta har föranlett att Lokalförsörjningsnämnden i 
sin tertialrapport begär ett utökat investeringsanslag med totalt 29,9 mnkr för att dessa 
projekt ska genomföras. Det utökade behovet beror bland annat på myndighetskrav, 
politiska beslut samt att kostnader ska redovisas som investeringar i stället för 
driftskostnader. Kommunstyrelsen föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett 
investeringsanslag med 29,9 mnkr för mindre investeringar. 
 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +7,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +7,0 mnkr. 
Utfallet till och med april uppgår till +2,0 mnkr vilket är i rimlig nivå i förhållande till en 
årsprognos att uppnå det uppsatta resultatmålet för 2020.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -11,2 mnkr 
och avser främst badenheten, -8,4 mnkr där en stor del är minskade intäkter under 
coronapandemin. Även andra anläggningar är drabbade av lägre intäkter ex. Borås Arena. 
Övrigt underskott kan bl.a. hänföras till de tidigare godkända Sociala investeringsprojekten  
” En kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo med -2,7 mnkr och som regleras i 
bokslutet. Fritids- och folkhälsonämnden föreslås få ett utökat kommunbidrag med 5,0 
mnkr för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen finns 
tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. Föreningsbidrag förväntas lämna ett 
överskott på +0,5 mnkr på grund av en lägre verksamhetsnivå under covid-19. 
 



 
 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på ca +2,7 mnkr främst 
beroende på fortsatt god utveckling av intäkterna med några större bygglov som draghjälp. 
Årsprognosen beräknas till -1,8, mnkr och beror på att Kommunfullmäktige godkänt att 
nämnden får använda 1,8 mnkr av det ackumulerade resultatet till engångssatsningar för att 
utveckla digitaliseringen inom verksamheten. 
 
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med 
-1,0 mnkr. Jämfört med utfallet för helåret 2019 är det en förhållandevis låg kostnads-
ökning med ca 1,7%. Resandevolymen inom färdtjänsten har hittills under året minskat 
med anledning av Covid 19. Budgeten för persontransporter förstärktes med 5,0 mnkr 
utöver normal uppräkning inför 2020 för att komma tillrätta med verksamhetens 
strukturella underskott. Prognosunderskottet för 2020 beror på inkomstbortfall inom 
bilpoolerna och ökat antal elever inom särskoleskjutsverksamheten.  
 
För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat på -7,2 mnkr jämfört 
med Kommunbidraget. Av detta beror -3,5 mnkr på beslut/åtgärder som kan hänföras till 
coronaviruset, bl.a. lägre intäkter för parkeringsverksamheten och helt uteblivna intäkter 
för markupplåtelser avseende torghandel och uteserveringar. Övrigt underskott beror 
främst på  ny dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB och högre kapitalkostnader än 
budgeterat. Vinterväghållningskostnaderna är lägre än budget för vårvintern. Nämnden 
bedömer därför att det finns goda förutsättningar för verksamheten att klara budget och i 
bästa fall ge ett överskott. Vinterkostnaderna kommer att bero på hur höstvintern ser ut. 
Kommunbidraget till nämndens föreslås att ökas med 1 600 tkr utifrån verkliga 
kapitalkostnader 2020.  
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -4,0 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och förklaras främst av lägre intäkter jämfört med budget. Som en del i 
Borås Stads stöd till näringslivet så har Fullmäktige beslutat att Borås Stad inte ska ta ut 
någon årlig avgift för livsmedelsverksamheter och inte heller någon avgift för stadigvarande 
serveringstillstånd, dessa åtgärder leder till ett intäktsbortfall på drygt 5 mnkr för Miljö- och 
konsumentnämnden. Med hänsyn till godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat och 
beslutade öronmärkta projekt samt lägre personalkostnader, som är en konsekvens av 
vakanta tjänster, prognostiseras ett årsresultat på -2,2 mnkr.  
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett överskott på +2,5 mnkr jämfört med 
Kommunbidraget. Största anledningen är inställda föreställningar på Stadsteatern under 
resten av 2020. 
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på +2,4 mnkr för 2020. Inom de 
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. De positiva budgetavvikelserna 
återfinns i verksamheterna, IFO och central administration och överskottet kommer från 
att alla tjänster enligt budget inte är tillsatta. De negativa avvikelserna i delårsprognosen 
avser Arbetsmarknadsinsatser som uppgår till -5 mnkr och försörjningsstödet som 
påverkas av coronaviruset och prognostiserar ett minus på -2 mnkr. 
 
Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. april 2020 är 18,8 mnkr vilket är ca 1,3 mnkr 
högre än föregående år vid samma tidpunkt. Antal hushåll som får försörjningsstöd ökar 
något. 2020-04-30 var det 739 hushåll som fick försörjningsstöd jämfört med 723 hushåll 
samma tidpunkt 2019. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag är 
Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Växla bidrag mot lön är en metod som går ut 
på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Vinsten för individerna är att få en egen 
lön, prova på ett arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på 
väg ut mot egen försörjning  



 
 

 
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på -5,0 mnkr som kan hänföras 
till coronaviruset. Nämnden har pga. pandemin tvingats stänga sin dagliga verksamhet 
vilket leder till en ökad kostnad för personlig assistans. Nämnden har en negativ 
prognostiserad budgetavvikelse för personalkostnaderna. Här arbetar förvaltningen med 
projektet optimerad bemanning, där ett av syftena är att minska personalkostnaderna 
genom att arbeta mer effektivt med personalresurserna genom ökad samplanering mellan 
enheter. Nämnden fick i budget 2020 ett tillskott på 11,5 mnkr för strukturellt underskott i 
nämndens grunduppdrag och sedan ytterligare 11 mnkr av extra medel till välfärden. 
 
Med hänvisning till tidigare års negativa resultat så har nämnden tagit fram en ”Åtgärdsplan 
för ekonomisk balans” med en helårseffekt motsvarande ca 17,7 mnkr. Eftersom 
prognosen är negativ trots beslutad handlingsplan måste nämnden fortsätta arbetet med att 
få balans i ekonomin.  
 
Förskolenämnden prognostiserar i nuläget ett resultat på +2 mnkr men under rådande 
omständigheter tillämpas en viss försiktighet i prognostiseringen. Nämnden bedömer att de 
ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 innebär minskade barnomsorgsintäkter men även 
minskade personalkostnader, totalt ett netto på ca +2 mnkr. I april 2020 var det 147 färre 
inskrivna barn från kommunen i jämförelse med april 2019. 
 
Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat i balans. Nämnden bedömer att Covid-19 
inte innebär några ekonomiska konsekvenser av betydelse i nuläget. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett resultat i balans men det 
förutsätter att den av nämnden beslutade åtgärdsplanen får full effekt under året. I 
prognosen finns även osäkerhet kring höstterminens elevantal och trenden att fler 
ungdomar väljer externa skolor. I april 2020 fanns det 3 845 elever från kommunen i 
gymnasieskola, 45 elever fler jämfört med april 2019. Men i Borås stads gymnasieskolor var 
det 4 246 elever i april 2020, 75 elever färre jämfört med april 2019. 
 
Under våren har de uppskattade ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 inte inneburit 
några merkostnader. Det har även lånats ut personal till andra nämnder. Till hösten 
bedömer nämnden att det behövs förstärkta undervisnings- och stödresurser till en kostnad 
av 8 mnkr för att inte riskera ett stort tapp i elevernas måluppfyllelse.  Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har även gjort en särskild hemställan till Kommunstyrelsen om 
förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som orsakas av coronasituationen ska 
hanteras.     
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens visar i sin prognos för 2020 ett negativ resultat 
motsvarande -12,5 mnkr. Det är viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt 
prognosticerade underskott, utifrån de åtgärder som är framtagna, för att nå ett resultat 
som är i nivå med budget 2020. Nämnden budget förstärktes med 5,8 mnkr för strukturellt 
underskott i grunduppdraget och sedan med 11 mnkr av extra medel till välfärden. Det 
största underskottet prognostiseras under verksamheten barn- och ungdomsvård -12,5 
mnkr, även vård av vuxna gör ett stort minus med -5,3 mnkr. 2019 års resultat för Individ-
och familjeomsorgsnämnden var -22,1 mnkr. 
 
Vård- och äldrenämnden visar ett resultat på 9,5 mnkr efter första tertialet 2020, för 
helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat. Nämnden fick 4 mnkr i extra medel till 
välfärden som tillskott i budget 2020. De ekonomiska effekterna av Coronapandemin 
bedöms till 13 mnkr i ökade kostnader för material, köp av extern bemanning samt 



 
 

sjukfrånvarokostnader. Beräkningen är gjort utifrån ett antagande om att merkostnaderna 
kommer vara kvar på samma nivå till och med augusti.   
Inom hemtjänsten finns fortsatt en obalans mellan den tid som myndighetsutövningen 
beställer och den tid som utförs. Brukartiden inom hemtjänsten är efter april i år 55 % 
vilket är lägre än budget för 2020 som ligger på 65 %. Brukartiden efter första tertialet 2019 
var 57 %.  
 

Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 537 mnkr. Läggs 
tidsförskjutna projekt från 2019 till uppgår den godkända investeringsnivån till 665 mnkr. I 
dagsläget görs bedömningen att 2020 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 570 
(620) mnkr. Hittills under året har investeringsutgifterna uppgått till 73 (148) mnkr.  
 

Intern kontroll 
Nämnderna har följt upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna kontrollplaner 
vilket innebär kontrollmoment med frekvens månad, kvartal och tertial har följts upp.  
Några nämnder redovisar avvikelser i uppföljningarna och har då beslutat om åtgärder för 
att minimera avvikelserna. Enligt Borås Stads modell för intern kontroll ska de risker som 
bedömts med sannolikhet 4 och konsekvens 4, dvs. riskbedömning 16, åtgärdas direkt. De 
nämnder som har identifierat risker med bedömning 16 har i sina tertialrapporter redovisat 
direkta åtgärder för att minimera risken. 
 

Bolagens resultat 2020 
Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens bolag har inte gjorts nu, 
utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma sätt 
som för nämnderna begärt in årsprognoser från bolagen grundade på redovisningen till och 
med april.  
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 74 mnkr. Prognosen är 28 mnkr sämre än budget, 
bestående av negativ avvikelse för bostadsbolagen med 1 mnkr och för stadshuskoncernen 
med 27 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett 
positivt resultat, och att underskottsbolagen kan finansieras med koncernbidrag 2020.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens inrapporterade tertialuppföljningar varierar i 
innehåll. De bolag som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera 
fall har inte heller någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats. Nedan följer en 
beskrivning av respektive bolags budgetuppföljning.  
 
Stadshuskoncernen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Stadshuskoncernen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -2,4 -3,1 -0,7 

Borås Energi och Miljö AB  60,0 31,8 -28,2 

Borås Elnät AB 51,0 53,3 +2,3 

Borås Djurpark AB -12,0 -12,8 -0,8 



 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Stadshuskoncernen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Borås kommuns Parkerings AB 7,6 4,8 -2,8 

Industribyggnader i Borås AB 10,4 10,4 0 

BoråsBorås TME AB -21,2 -18,1 +3,1 

Akademiplatsen AB -27,8 -27,6 +0,2 

Inkubatorn i Borås AB -2,9 -2,9 0 

Summa Stadshusbolagen  62,7 35,8 -26,9 

 
Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon 
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,7 mnkr 
sämre än budget främst till följd av högre räntekostnader. Bolagets underskott förutsätts 
finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av 
Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat koncernbidrag och årsredovisning för 2019 samt 
beslutat om uppföljning av intern kontroll. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att resultatet blir 28,2 mnkr lägre än budget, vilket 
främst beror på att låga elpriser och varmare väder än normalt ger betydligt lägre el- och 
fjärrvärmeintäkter. Investeringsnivån förväntas hamna på budget. 
 
I delårsresultatet redovisar Borås Energi och Miljö AB en negativ budgetavvikelse på 6,2 
mnkr, och ett resultat som är 13,8 mnkr högre än utfallet under motsvarande period 2019. 
Lägre fjärrvärmeintäkter till följd av den varma vintern och lägre elintäkter på grund av låga 
elpriser bidrar till avvikelsen.   
 
EMC-projektet är på väg att avslutas och nettoinvesteringen i projektet var per 30 april 
3 477 mnkr. Totalbudgeten är 3 667 mnkr.  
 
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Resultatet stärks 
av en obudgeterad vitesintäkt på 6,1 mnkr. Investeringsnivån ligger kvar på budgeterad 
nivå, 202 mnkr.  
 
Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är 0,8 mnkr sämre än budget. All 
verksamhet, men framförallt campingen, har tappat intäkter under våren på grund av 
coronapandemin. Osäkerhet råder gällande hur högsäsongen och hösten kommer att 
utvecklas. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett 
nollresultat. 
 



 
 

Borås kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 2,8 mnkr sämre än budget. 
Försämringen består av lägre intäkter till följd av den pågående pandemin. Under sista 
delen av mars och hela april tappade bolaget ca 40 % av p-avgifterna. Kostnaderna ses över 
för att möta den minskade omsättningen. Investeringsnivån ligger något över budgeterad 
nivå.  
 
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med nya p-områden på Byttorp, 
upphandling och tilldelning av ett P-ledningssystem, projektet P-huset Makrillen, 
framställan till Kommunstyrelsen om ett avslut av miljöbilstillstånd samt nytt hyresavtal för 
Valhall. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är lika 
med budget. Investeringarna följer plan.  
 
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 3,1 mnkr bättre än budget. I 
prognosen är inte kostnader för firandet av Borås 400 år medräknade, men ingår i budgeten 
med 2 mnkr. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett 
nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen bland annat haft ett möte med fokus på coronapandemin och 
följderna av den. Styrelsen har även tillskrivit Kommunstyrelsen om medel för firandet av 
Borås 400 år, och äskar om 12 miljoner kronor.   
 
Akademiplatsen AB förutser ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än budget. Prognosen 
bygger på att IBAB lämnar hyresrabatt för perioden april-juni för att täcka upp den 
minskade hyresintäkten för Borås Kongress, förhandling mellan bolagen pågår. Om 
förbudet med folksamlingar över 50 personer kvarstår till hösten förväntas prognosen bli 
upp till 2 mnkr sämre. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för 
att ge ett nollresultat. 
 
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten, som 
understiger Kommunfullmäktiges resultatkrav, förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Bostadsbolagen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Bostadsbolagen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 31,1 28,1 -3,0 

Fristadbostäder AB 2,4 2,4 0 

AB Sandhultsbostäder 2,0 2,4 +0,4 

AB Toarpshus 1,6 3,3 +1,7 

Viskaforshem AB 2,0 2,3 +0,3 

Summa Bostadsbolagen  39,1 38,5 -0,6 

 



 
 

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2020 på 38,5 mnkr, vilket är 0,6 
mnkr sämre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt.  
 
Två av bostadsbolagen har pågående nyproduktionsprojekt och ett bolag planerar för 
nyproduktion för att möta behovet av fler bostäder i kommunen. 
 
I april 2020 var 24 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 23 vid samma period 
föregående år samt 47 vid årsskiftet.  
 
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 3 mnkr sämre än budgeterat. Den 
negativa avvikelsen består främst av högre kostnader för lägenhetsunderhåll samt för 
reparationer av skador efter bränder, vattenläckage, inbrott och skadegörelse. Intäkterna 
ökar mer än budgeterat till följd av hyreshöjningen på 2,15 % från 1 februari.    
 
Första tertialen har präglats av hantering av den pågående pandemin. Planerat underhåll i 
form av badrum- och köksrenoveringar har tillfälligt stoppats och ställts om till ett antal 
utomhusprojekt, tvättstuge- och fasadrenoveringar.  
 
Investeringsnivån har minskat med 18 mnkr i prognosen.  
   
Antal outhyrda lägenheter per april var 39 stycken varav 11 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är lägre än budget. En orsak är att flera lokaler byggs om till bostäder. 
 
Under perioden har en arbetsgrupp i styrelsen arbetat med att definiera och precisera det av 
styrelsen antagna målet ”Diversifierat bostadsbestånd”, och presidiet har avslutat 
rekryteringen av ny VD.  
 
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är lika med budget. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om bokslutet för 2019, ledningens genomgång av 
verksamhetsledningssystemet samt om uppdaterad vision, Framtidsvision för FRIBO. 
 
AB Sandhultsbostäder bedömer årsresultatet till 0,4 mnkr bättre än budget då 
underhållskostnaderna sänkts. Bolaget har fem outhyrda lägenheter.  
 
AB Toarpshus beräknar ett resultat som är 1,7 mnkr bättre än budget till följd av lägre 
underhållskostnader samt något högre intäkter. Bolaget har åtta outhyrda lägenheter. 
 
Viskaforshem AB förutser ett resultat som är 0,3 mnkr bättre än budget. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter men två stycken totalrenoveras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Övriga bolag 
 

Resultat efter finansnetto   Mnkr 

Övriga  
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund -2,3 -2,3 0 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 0 -1,5 -1,5 

 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 1,5 mnkr sämre än förbundets budget. 
Underskottet är kopplat till Navets verksamhet som påverkas av den pågående pandemin. 
.  
  



 
 

Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 

tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  

 

Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 2 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 

99,9 % av målvärdet) 
♦ 7 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  0 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  17 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 

Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag ● 3 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 40 

Antal ej genomförda uppdrag ■  10 

Totalt antal uppdrag  53 

 

 
Människor möts i Borås 
 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 

(medelvärde) 
♦ 17 15 17 

Antal gästnätter i Borås.  ♦ 225 846 221 000 216 003 

 

Personer som en hemtjänsttagare möter 

I början av året sågs en svag positiv trend när det gäller antal personer som möter en hemtjänsttagare, 

men i samband med att pandemin utvecklat sig ligger värdet i nivå med föregående år. Åtgärder som 

genomförts är att utöka antalet tillsvidareanställda, utbildning i schemaläggning samt att säkerställa 

kompetenser såsom delegering. Mycket omvärldsbevakning är genomförd för att kunna ta del av goda 

exempel från andra kommuner. Analys av korta besök är delvis genomförd och visar att 5 procent av 

alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa besök inte kan samplaneras med andra insatser 

försämras kontinuiteten. Personalens schemaläggning påverkar i hög utsträckning kontinuiteten om den 



 
 

inte följer ”färggrupper” som skapats för att begränsa antalet personal som hanteras i insatsplaneringen. 

Mätningen av antal personer en brukare möter har legat på samma nivå sedan 2009. 

Antal gästnätter 

Utfallet när det gäller gästnätter avser ”rullande tolv”, dvs from april 2019 – mars 2020. Som en 

konsekvens av rådande pandemi förväntas inte utfallet nå målvärdet för 2020.  

Innan pandemins utbrott uttrycktes följande kommentarer: 

Möjligheten att öka antalet gästnätter styrs av tillgången på hotellrum. Det finns ett litet utrymme att öka 

antalet gästnätter på helger fredag-söndag. Därför har målet till 2020 endast höjts marginellt. BoråsTME 

styr sin verksamhet till att fylla helger 2020-2021, men planering av kongresser sker med lång 

framförhållning så någon direkt effektökning på gästnätter förväntas inte infinna sig förrän 2021. 

Gästnätter skapas även av många andra näringslivsaktörer, men inga större event för 2020 är kända, och 

inga nya hotell väntas bli uppförda 2020. 

Gästnätter som skapar aktivitet och utveckling i kommunen sker även hos vänner och bekanta, men 

dessa syns inte i statistiken. 

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Behovet av renovering och tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal ska utredas. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och 
möjlighet till alternativ driftsform prövas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett ”Art Center” – ett 
konstens skyltfönster. Utredningen ska belysa hur olika konstformer kan 
användas, till exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man kan 
möjliggöra för möten mellan boråsare. 

Kulturnämnden 
 Delvis 

genomfört 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med Vård- 
och äldrenämnden utreda möjligheterna att inom ramen för vård och 
omsorgsboende inrätta särskilda avdelningar för personer inom LSS. 

Sociala 
omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn 
och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Delvis 
genomfört 

 

 

 



 
 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 

försörjningsstöd, %.  
♦ 99 99 98 

 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020. 
 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

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

Kommunstyrelsen 
  Delvis 

 genomfört 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

  Delvis 
 genomfört 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till 
att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

 

Förskolenämnden 
 Delvis 

genomfört 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till 
att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Ej genomfört 

Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga rutiner och samordning 
finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt begåvade barn 
enligt Skolverkets definition. 

 

Grundskole-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Grundskolenämnden uppdras att utreda konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 

Grundskole-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan 
med andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en särskild förebyggandeenhet med uppdrag att 
motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa 
vilken hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive 
nämnd. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Ej genomfört 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Företagandet växer genom samverkan 
 
Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 

kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

 

 

Uppdrag Enhet Status T1 2020 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan 
effektivisera tillsynsverksamheten enligt alkohollagen. 

Miljö- och 
konsument-
nämnden 

  Ej   genomfört 

 

 
 
 
Livskraftig stadskärna 

 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 

boende, handel och upplevelser. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 

som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. 
● 99 98 99 

 

Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i 

rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 

pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 

automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 

handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor.  

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det 
Grön-blå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade 
utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

Samhälls-
byggnads-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att göra ytterligare 
gångfartsområden. 

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt belysa hur man kan använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för att göra en promenad i parken till en 
kulturell upplevelse. 

Kulturnämnden 
 Delvis 

genomfört 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16. 

Kommunala bolag 
 Delvis 

genomfört 



 
 

   
 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

 

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

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel närproducerade livsmedel, % ♦ 22 25 23 

 

Utfallet för närproducerade livsmedel totalt är 23 procent. Utfallet för nämnderna varierar: 

 Förskolenämnden 26 % 

 Grundskolenämnden 28 % 

 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 18 % 

 Vård- och äldrenämnden 26 % 

 Servicenämnden 18% 

Resultatet är svårt att påverka på enhetsnivå utan är kopplat till hur avtalen med 

leverantörer/producenter ser ut.  

 

Borås stads distributionscentral i kombination med upphandlingsarbetet kan möjliggöra att andelen 

närproducerat ökar ytterligare i framtiden.  

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Genomfört 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

 

 

 
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 

belastningen på miljön. 

 

 



 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den kommande revideringen 
utformas så att resor med flyg minimeras. 

Miljö- och 
konsument-
nämnden 

 Genomfört 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 

en hälsosam och god miljö. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel ekologiska livsmedel, %. ♦ 43 50 45 

 

Utfallet för ekologiska livsmedel är 45 procent. Utfallet för nämnderna varierar: 

 Förskolenämnden 53 % 

 Grundskolenämnden 48 % 

 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 40 % 

 Vård- och äldrenämnden 49 % 

 Servicenämnden  36 % 
Majoriteten av nämnderna redovisar ett högre utfall per april än de redovisat i årsredovisningen 2019. 
En anledning anser flera är att det i livsmedelsavtalet finns ett stort sortiment av ekologiska produkter 
och inom flera produktgrupper  t ex mejeriprodukter finns inte ett konventionellt alternativ.  
 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 



 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och driva ett 
kemikaliehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens 
förfogande och bekostas av respektive förvaltning/bolag. 

Servicenämnden 
 Delvis 

genomfört 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd solcellsanläggning, 
där såväl företag, föreningar och privatpersoner ska kunna köpa andelar. 
Detta skall förtydligas som en förändring i bolagets ägardirektiv och 
fastställas på bolagsstämma. 

Kommunala bolag 
 Delvis 

genomfört 

 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ♦ 7,3 7,2 7,6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ● 430 440 417 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under 

kalenderåret 
♦ 399 410 420 

 
 
 
Sjukfrånvaro 
Samtliga förvaltningar arbetar med att sänka sjukfrånvaro där vikten av att arbeta proaktivt med 
komplexiteten kring sjukskrivningar lyfts fram. Projekten ”Frisk organisation” och ”Positiv rörelse” är 
och har varit ett bra stöd.  
 
Inledningen på 2020 visade en fortsatt positiv trend med minskad sjukfrånvaro för flera förvaltningar 
som till exempel Miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det sker en stor förändring i 
mars månad vilket tyder på att coronapandemin påverkat sjukfrånvaron negativ. Vid en jämförelse 
mellan perioderna 1804-1903 och 1904-2003 visar statistiken samtidigt att några förvaltningar har en 
minskad sjukfrånvaro trots pandemin. Som exempel kan nämnas Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  
 
Tim 
Andelen timavlönade fortsatte minska under årets två första månader. Från mars har behovet och 
användandet av timavlönad personal ökat i takt med coronapandemins utveckling. Under pågående 
pandemi har det gått ut direktiv om att månadsanställa i större utsträckning.  
 
För att ha en balanserad nyttjandegrad av andelen timavlönade över tid arbetar förvaltningarna med 
insatser som ökad grundbemanning, optimerad bemanning och samarbete med bemanningsenheterna. 
Inom Vård- och äldreförvaltningen pågår till exempel ett projekt som syftar till att höja den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden. 
 
 



 
 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått 
vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den 
ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden är en 
av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. 
Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag 
mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. 
Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt 
personer ska bistånd med rätt summa. 
  
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya 
avtal med reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för 
spelreklam. 

Tekniska 
nämnden  Ej genomfört 

 
 

Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att det nationella jämställdhetspolitiska målet och de 6 
underliggande delmålen ska uppnås. För att det ska ske finns det ett nationellt beslut om att 
arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi. Borås Stad har ett Program för 
jämställdhetsintegrering som syftar till att höja kvaliteten, förbättra verksamheterna och 
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, bakgrund eller tillhörighet. 
I Program för jämställdhetsintegrering fastslås det också att varje nämnd ska ha en egen 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering med åtgärder, behov av insatser och 
utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget.  
 
I program för jämställdhetsintegrering fastslås också att nämnderna årligen ska rapportera 
hur arbetet med handlingsplanen går samt hur de arbetar för att budgetprocessen och 
budgeten ska främja jämställdhet. I delårsrapporten ska nämndens intention från budgeten 



 
 

kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att beskriva vilka effekter nämnden hittills har 
uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är att beskriva hur det dagliga arbetet 
kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom verksamheten med ett externt fokus, det 
vill säga utifrån invånares, kunders, brukares och elevers mm perspektiv. Nedan följer några 
exempel på ”nya” aktiviteter som rapporterats från nämnderna i delårsrapporten per april. 
Överförmyndarnämnden har inlett ett projekt med att granska myndighetsutövningen utifrån 
ett genusperspektiv. Målet är att undersöka om ärenden handläggs olika beroende på vilket 
kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har. 
 
Tekniska nämnden har agerat på de marknadsundersökningar som visat på skillnader på hur 
trygghet upplevs i staden där kvinnor i större utsträckning än män upplever att mörka ytor 
och ostädade områden känns otrygga att vistas i. Belysning av gator, lekplatser och parker 
skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett över de 
delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga 
platser. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i 
det offentliga rummet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har följt upp den internutbildning som genomfördes 2019 
med två långsiktiga aktiviteter. Dels har förvaltningen anlitat Hans Abrahamsson från 
Göteborgs universitet för att tillsammans med nyckelfunktioner på förvaltningen utbilda i 
social hållbarhet och rättighetsbaserat arbete. Kunskapsproduktionen ska ligga till grund för 
förvaltningens fortsatta arbete med delaktighet och medskapande utifrån ett rättighetsbaserat 
arbetssätt. Dels planeras en utbildningsdag för all personal inom samma område.  
Vård- och äldrenämnden tog under 2019 fram en rutin för våld i nära relation. Rutinen 
beskriver vad våld i nära relation är, vilket ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges 
samt hur chefer och medarbetare bör agera. Det har även tagits fram en rutin om 
kontaktvägar för samverkan med Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenhet. Nu pågår ett 
arbete med att göra rutinerna kända i verksamheterna och kompetensutvecklingsinsatser för 
olika personalkategorier påbörjas. 
 
Arbetet med att utveckla användandet av könsuppdelad statistik för att kunna göra analyser 
utifrån jämställdhetsperspektivet fortsätter. Bland annat har Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika 
områden såsom aktualiseringar, återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk 
göra fördjupade analyser. Nämnden kommer att se på möjligheten och angreppssätt för att 
göra en fördjupad analys av den könsuppdelade statistiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 
 
Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 tkr för anpassning till verkliga 
kapitalkostnader under 2020. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr för  ökade 
hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i 
kommunens centrala buffert. 

 
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 mnkr för mindre investeringar . 
 
Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 tkr  för att genomföra en 
översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson     
Kommunstyrelsens ordförande   
 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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§ 104 Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 

Borttagande av Investeringsobjektet Pantängen i 
Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 69, sid B 2210) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Ärendet återremitteras till Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys 
av:  

- vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för 
Servicekontoret och dess personal 

- vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av 
lokalerna på Kyllared 

- vilka investeringar som, trots en flytt av Dataservice till lokalerna på 
Kyllared, kan vara nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad 
kostnaden för dessa investeringar i sådana fall skulle bli  

- vilka synergieffekter som kan ges av att Servicekontoret helt och hållet 
samlokaliseras  

- om lokalerna på Kyllared överhuvudtaget behövs i den kommunala 
verksamheten    

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15, § 257 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 53 mnkr 
genomförs ej och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 
2020-2022.  

Borås Stads nämnder och bolag får i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen 
att fylla de förhyrda lokalerna på Kyllared. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 53 
miljoner kronor pausas under 2020.   
 

Servicenämnden uppdras återkomma med besked om omfattning av nödvändig 
ombyggnation på Pantängen.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-27 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att, medelst extern konsult, återkomma 
med en samlad plan för alla förvaltningars lokalbehov på 5-10 års sikt. Planen 
bör innefatta en behovsanalys av behov av investering i nya lokaler, såväl 
inhyrda som ägda, samt ombyggnation av befintliga lokaler. Planen ska studera 
samordningsvinster vid eventuell samlokalisering av förvaltningar och bolag, 
samt lämplig lokalisering av lokaler för dataservice.  Planen ska redovisa hur 
kommunen på kostnadseffektivast sätt, med vunna synergieffekter av 
samlokalisering av verksamheter, kan lösa förvaltningarnas lokalbehov på längre 
sikt. 
 
I beslutet deltar inte Stefan Lindborg (V), Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD).  

Sammanfattning av ärendet 

I investeringsbudget 2020 finns objektet Ny- och ombyggnation av Pantängen 
upptaget med en beräknad utgift om 53 mnkr fördelat över åren 2020-2021. 
Investeringen avser utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad 
användning av befintliga lokaler. I syfte att se över och optimera den totala 
lokalanvändningen för kommunens verksamheter föreslår Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen ej genomförs 
och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022.   

Inriktningen ska vara att fylla lokalerna på Kyllared med verksamhet. Detta 
innebär att verksamhet som var tänkt att förläggas i nybyggda lokaler på 
Pantängen ska prövas för flyttning till Kyllared. 

Verksamheterna i kvarteret Nornan ska prövas för eventuell flyttning till 
Kyllared, då detta kvarter i framtiden kan komma att behövas för 
utbildningsverksamhet. Även andra verksamheter på andra platser kan komma 
att prövas för flyttning till Kyllared.  

 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
 

Yrkande 
Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD), Ida Legnemark (V) och Tom 
Andersson (MP) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
återremissyrkande, se bilaga. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner sistnämna proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 

 

 

 

 



 
  2020-09-09 
Ekonomistyrning, 
Roger Cardell, tfn 033-35 70 40 

 
   
 
 
 
            Nämnderna 
 
 
 
 

Tider för Årsredovisning 2020, Budgetuppföljning 2021 
och Budget 2022  
 
För år 2021 skall nämndernas årsredovisning, nämndbudget, budgetuppfölj-
ningsrapporter och budgetförslag för år 2022 vara inlämnade till kommunstyrelsen 
vid följande tider. 
 
 

 Till KS Behandling KS 

Årsredovisning för år 2020 25 februari  12 april 
Nämndbudget för år 2021   4 januari    8 februari 
Budgetuppföljning till och med april 20 maj   21 juni 
Budgetuppföljning till och med augusti 24 september   25 oktober 
Budget för år 2022 27 augusti   11-12 okt, 25 okt 

 
Med ”inlämnade till kommunstyrelsen” avses att nämndernas material skall vara 
inkommit till kommunstyrelsens diarium senast angivna datum. Vad gäller 
budgetuppföljningarna per april och augusti kan det undantagsvis accepteras att 
presidiet avlämnar rapporten innan nämndbehandlingen.  
 
Nämndbudgeten för år 2021 förutsätts vara nämndbehandlad under december 
2020 för att därefter fastställas av KS den 8 februari 2021. Kommunstyrelsen 
fattar beslut om budgeten för 2021 den 25 oktober och Kommunfullmäktige gör 
detsamma den 18 november. Nämndbudgeten 2021 bör påbörjas direkt efter 
beslutet i Kommunstyrelsen och inte vänta tills efter KF. Ev. förändringar som 
sker efter Kommunfullmäktiges beslut får arbetas in därefter.  
 
 
 
EKONOMISTYRNING 
 
 
 
Roger Cardell 
Budget- och controllerchef 
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§ 285 Dnr KS 2019-01112 1.1.6.4 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Lägga ärendet till handlingarna.  
 
Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i åtgärds-
planerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett utvecklingsområde inför 
slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen är att se hur åtgärderna 
korrelerar med luppresultatet.          
 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 2019 har respektive nämnd arbetat utifrån resultatet i Lupp-
undersökningen 2017 genom att ta fram en egen plan utifrån det resultat som 
berör nämnden. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 
2019-2021 och den egna nämnden beslutar och äger sin egen plan. 14 nämnder 
och bolag har planerade åtgärder och/eller beslut om att arbeta med lupp-
resultatet. Majoriteten av dessa har återkopplat och arbetet med åtgärdsplanerna 
pågår, övriga återrapporterar i slutrapporteringen 2021.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Lupp återrapportering 1,5 år  

2. Delrapport LUPP 1,5 år från Arbetslivsnämnden 2020-01-20 

3. Delrapport LUPP 1,5 år från Förskolenämnden 2020-02-26 

4. Delrapport LUPP 1,5 år från Vård-och äldrenämnden 2020-02-28  

5. Delrapport LUPP 1,5 år från Individ-och familjeomsorgsnämnden 2020-03-
20 

6. Delrapport. LUPP 1,5 år från Lokalförsörjningsnämnden 2020-03-20 

7. Delrapport LUPP 1,5 år från Överförmyndarnämnden 2020-03-26 

8. Delrapport LUPP 1,5 år från Fritids-och folkhälsonämnden 2020-03-27 

9. Delrapport LUPP 1,5 år från Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
2020-04-01 

10. Delrapport LUPP 1,5 år från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-02 
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11. Delrapport LUPP 1,5 år från Tekniska nämnden 2020-04-02 

12. Delrapport LUPP 1,5 år från Servicenämnden 2020-05-18 

13. Delrapport LUPP 1,5 år från Sociala omsorgsnämnden  2020-06-12 

14. Delrapport LUPP åtgärdsplan 1,5 år från Kulturnämnden 2020-06-15 

15. delrapport LUPP 1,5 år från Grundskolenämnden 2020-06-17  

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Lägga ärendet till handlingarna.  
Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i 
åtgärdsplanerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett 
utvecklingsområde inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen 
är att se hur åtgärderna korrelerar med luppresultatet. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Lägga ärendet till handlingarna.  
Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i 
åtgärdsplanerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett utvecklings-
område inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen är att se hur 
åtgärderna korrelerar med luppresultatet. 
Vidare noterar Kommunstyrelsen att många aktiviteter kring trygghetsstärkande 
insatser inte har genomförts eller har diffusa formuleringar avseende det 
kvarstående arbetet. Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder att särskilt 
prioritera dessa aktiviteter samt precisera de kvarstående insatserna, se bilaga. 
 

Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 99 Dnr KS 2019-00772 1.2.2.1 

Revidering av Riktlinjer för resor  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 64, sid B 1839) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Anta styrdokumentet Riktlinjer för resor.   
 

Reservationer 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Martin Nilsson (M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa 
Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), 
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M), Magnus 
Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Valeria Kant (KD) och Per Månsson 
(M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen.    
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Anders Alftberg 
(SD), Kristian Silbvers (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Olle Engström 
(SD), Eva Eriksson (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen.                
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02, § 103 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta styrdokumentet Riktlinjer för resor. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta 
styrdokumentet Riktlinjer för resor med föreslagna ändringar. 
 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Anta det reviderade styrdokumentet Riktlinjer för 
resor.             
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Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumentet Riktlinjer för resor fastställdes av kommunfullmäktige år 2004 
och har reviderats 2008, 2012 och 2016. I sin nuvarande version gäller 
dokumentet till och med året 2019. Riktlinjer är enligt stadens modell 
rekommenderade sätt att agera. Riktlinjer för resor har som mål att öka andelen 
hållbara, hälsofrämjande och kostnadseffektiva resor.    

Beslutsunderlag 

1. Komplettering till Miljö- och konsumentnämndens beslut om revidering av 
riktlinjer för resor, 2020-02-06 

2. § 351 Revidering av riktlinjer för resor, 2020-02-05    

 

Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen.   
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen.   
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 21 augusti 2004, reviderad den 18 september 2008, 23 februari 2012, 16 juni 2016 

och 2020-08-27
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i 
riktlinjerna. 

Dnr:MKN-2019-2210
Dokumentet gäller till och med: 2023 
Gäller för: Alla nämnder och bolag
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Riktlinjer för resor
Fyra principer
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.

Mål
Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen 
fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara 
enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. 

Ansvar
Varje medarbetare ansvarar för att de egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och 
ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna ansvarar för att riktlinjerna för resor ingår i introduktionen 
av nyanställda, och att verksamheter med regelbundna resor ruttplanerar dessa.

Fordon

Busskort och cyklar

Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort, tjänstecyklar och CE-märkt hjälm. Även Tekniska 
förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecyklar.

Personbilar

Tekniska förvaltningen upphandlar alla kommunens personbilar. Servicekontoret beställer och förvaltar 
bilarna, och leasar dem till förvaltningar och bolag. Upphandling av fordon ska ske med hänsyn till 
Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på trafiksäkerhet. I första hand ska biogas- och elfordon 
väljas, i andra hand fordon som drivs av andra hållbara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt 
regeringens senaste definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.

Bränsle

Vid tankning ska det mest hållbara bränslet väljas om alternativ finns. Oftast är biobaserade bränslen 
ett bra val, skulle rekommendationen ändras meddelas det via lämpliga kanaler.

Privata fordon i tjänsten

Vi ska undvika att använda privata fordon i tjänsten, och anställda har ingen skyldighet att använda 
sin egen bil. Milersättning för privat bil i tjänsten betalas bara om kommunägd bilinte finns att tillgå. 
Användning av privat bil i tjänsten ska godkännas av närmaste chef.

Planera resan
Vi ska eftersträva samåkning och att samordna ärenden.

Kortare resor

I närområdet ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller gång. För resor med bil ska bilpoolsbilar användas i 
första hand. I andra hand ska andra kommunägda bilar användas före taxi, hyrd bil och privat fordon.



Längre resor

Längre resor ska i första hand ske med tåg eller buss. Flyg ska användas endast om andra alternativ, 
efter noggrann avvägning, bedöms orimliga. Flygresor med slutdestination Stockholm, samt andra 
flygresor av motsvarande längd, görs endast i nödfall. För resor till Danmark och Tyskland samt 
grannländer ska alltid tåg undersökas som första alternativ. Vid upphandling av resebyråtjänster 
ska höga krav ställas på kunskap och tekniska förutsättningar för att kunna boka långväga tågresor.

Alla resor beställs hos den resebyrå kommunen har avtal med. Beställning ska ske i god tid eftersom 
det kan ge lägre pris. 

Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. I första hand ska kommunens fordon användas.

Alternativ till resor

Alla ska sträva efter att minska antalet körda mil genom att ersätta resor med till exempel telefonsamtal, 
telefonmöten, videokonferenser och chattkonferenser.

Egna möten

Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån anpassa tid och plats för att underlätta för deltagare 
att resa kollektivt. Inbjudan bör både informera om hur man tar sig till mötet med kollektivtrafik och 
uppmuntra till samåkning.

Ekonomi och arbetsmiljö

Trafiksäkerhet

Förare av minibussar ska ha utbildning i trafiksäkerhet. Alkolås ska finnas i alla fordon.

Parkering

Parkeringsplats med uttag för motorvärmare ska finnas för Borås Stads fordon, alternativt motorvärmare 
som drivs av bilens batteri. I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det finnas möjlighet att ladda 
dessa vid strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer Borås Stads plan för laddinfrastruktur 
för elfordon.

Sparsam körning

Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil per år i tjänsten ska utbildas i sparsam körning 
och trafiksäkerhet. Även övriga anställda bör erbjudas utbildningen.

Uppföljning
Riktlinjerna ska följas upp tillsammans med miljömål och klimatkompensation. Förvaltningarna och 
bolagen ska analysera sina resor och transporter för ständiga förbättringar. 

Miljöförvaltningen ska sammanställa uppföljningen.

Följande ska redovisas:

• Flygresor

• Antal mil som körts med kommunägda bilar.

• Resor med privat bil i tjänsten.

• Servicekontoret ska visa antal skador på fordon och skadekostnader för
respektive förvaltning.
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Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 

Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingeborg Moss 
Handläggare 
033 357444 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-24 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2020-00104 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020-09-24 

Servicenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

 

a. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad 

Dnr SN 2020-00002  1.1.3.1 

 

b. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar 

Dnr SN 2020-00001  1.1.3.1 

 

c. Redovisning av Ordförandes attest över 1,5 mnkr 

Dnr SN 2020-00054  1.3.1.4 

 

 

 

               

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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