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Årlig redovisning Socialt hållbart Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Information om redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Socialt hållbart Borås har pekats ut som stadens långsiktiga arbete för att 

minska och motverka segregation. I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att 

utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med ytterligare två målområden, ”Boende 

och närmiljö” samt ”Förutsättningar för arbete”. Under våren 2021 har det 

tagits fram målbilder för de två nya målområdena. Fokus har varit på att ta fram 

långsiktigt önskade effekter. Förtroendevalda har varit involverade för att peka 

ut riktningen. Under hösten 2021 har befintlig målbild för ”God start i livet och 

goda uppväxtvillkor” anpassats till långsiktigt önskade effekter. 

I samband med detta beslutades det att uppföljningen av Socialt hållbart Borås 

skulle ske på två nivåer. Dels kommer en övergripande uppföljning av 

målbilden ske vartannat år i enlighet med indikatorer kopplade till de långsiktigt 

önskade effekterna. Välfärdsbokslutet kommer att vara ett viktigt underlag för 

uppföljning. På detta sätt kan det göras en samlad analys av hur livsvillkoren 

utvecklas i Borås. Dels kommer handlingsplanerna att följas upp årligen på 

aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning för genomförandet av de utpekade 

aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade målområdena. 

De årliga redovisningarna på aktivitetsnivå kommer att kopplas ihop med den 

övergripande måluppföljningen. 

Rapporteringen visar att samtliga aktiviteter, med några få undantag, som 

planerades för planperioden 2021-2022 är påbörjade och i vissa fall slutförda. 

Arbetet har tagit fart i de olika bolagen och förvaltningarna. Det tvärsektoriella 

arbetet har på ett tydligt sätt ökat fokus på frågan om social hållbarhet, breddat 

ansvaret och ökat delaktigheten. 

De reviderade handlingsplanen (2023) bifogas som bilaga för kännedom. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 

2. Handlingsplan Socialt hållbart Borås 2022-2024 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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1 Sammanfattning 

Socialt hållbart Borås har pekats ut som stadens långsiktiga arbete för att minska och motverka 
segregation. I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med 
ytterligare två målområden, ”Boende och närmiljö” samt ”Förutsättningar för arbete”. Under våren 
2021 har det tagits fram målbilder för de två nya målområdena. Fokus har varit på att ta fram långsiktigt 
önskade effekter. Förtroendevalda har varit involverade för att peka ut riktningen. Under hösten 2021 
har befintlig målbild för ”God start i livet och goda uppväxtvillkor” anpassats till långsiktigt önskade 
effekter. 

I samband med detta beslutades det att uppföljningen av Socialt hållbart Borås skulle ske på två nivåer. 
Dels kommer en övergripande uppföljning av målbilden ske vartannat år i enlighet med indikatorer 
kopplade till de långsiktigt önskade effekterna. Välfärdsbokslutet kommer att vara ett viktigt underlag 
för uppföljning. På detta sätt kan det göras en samlad analys av hur livsvillkoren utvecklas i Borås. Dels 
kommer handlingsplanerna att följas upp årligen på aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning för 
genomförandet av de utpekade aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade 
målområdena. De årliga redovisningarna på aktivitetsnivå kommer att kopplas ihop med den 
övergripande måluppföljningen. Här redovisas den årliga uppföljningen av aktiviteterna. 

Rapporteringen visar att samtliga aktiviteter, med några få undantag, som planerades för planperioden 
2021-2022 är påbörjade och i vissa fall slutförda. Arbetet har tagit fart i de olika bolagen och 
förvaltningarna. Det tvärsektoriella arbetet har på ett tydligt sätt ökat fokus på frågan om social 
hållbarhet, breddat ansvaret och ökat delaktigheten. 

2 Inledning 

Det övergripande målet för arbetet är att stärka förutsättningar för jämlika livsvillkor och god hälsa. Vi vill ha 
en sammanhållen kommun där alla lever ett gott liv som de själva värdesätter. För att stärka 
förutsättningarna för jämlika livsvillkor och god hälsa sker arbetet utifrån tre prioriterade målområden. 
Genom främjandet av en god start i livet, utbildning, arbete och goda livsmiljöer kan människor 
förhindras att hamna i utanförskap. Målområdena syftar till att tillsammans täcka in flera viktiga 
livsvillkor över hela livscykeln. Handlingsplanerna innehåller aktiviteter som syftar till att skapa 
förutsättningar för likvärdiga livsvillkor. Genom målområdenas handlingsplaner tas ord, de önskade 
effekterna, till handling. Handlingsplanen konkretiserar hur Borås Stad tar sig an det långsiktiga arbetet 
som har pekats ut i målbilden för Socialt hållbart Borås. Handlingsplanen är en förutsättning för att 
målbilden ska kunna realiseras på sikt. 

God start i livet och goda uppväxtvillkor 
Alla barn i Borås har inte samma förutsättningar för en god start i livet och goda uppväxtvillkor. 
Målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor omfattar insatser som syftar till att stärka 
förutsättningar för bättre livsvillkor och hälsa. Målområdet har pekat ut fem särskilt viktiga effektmål 
som aktörer kan samlas kring och tillsammans bidra till att stärka förutsättningarna för bättre livsvillkor 
och hälsa. 

• I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att kunna delta 
aktivt i samhället 

• I Borås ska barn och unga vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet 

• I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla fritids- och 
kulturaktiviteter 

• I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där barn och unga vistas 

• I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och 
ungas hälsa och livsvillkor 
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För att på sikt kunna nå de utpekade effektmålen arbetar målområdet med flera kunskapsbaserade 
insatser. Språkutvecklingen är en sådan insats. Satsningar som främjar barns tidiga språkutveckling är 
investeringar. Både för det enskilda barnet och för samhället i stort. Förutom att människor får ett 
bättre liv kostar det mycket mindre att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna när de väl 
har uppstått. Tidig språkutveckling, ett välutvecklat ordförråd och tidig läslust påverkar hur det går i 
skolan och hur skolresultatet blir, och i förlängningen hur det går att komma ut i arbetslivet och hur det 
framtida yrkeslivet ser ut. Flera förvaltningar har tillsammans utvecklat metoder för samverkan, 
kompetensutveckling och kontakter med vårdnadshavare i projektet Språkutveckling på Norrby med 
förskolans vårdnadshavare i fokus. Genom en kartläggning identifierade man pågående insatser och 
framtida behov som i sin tur ledde till en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skrev också fram att 
metoder ska utvecklas för hur biblioteket och förskolor kan samverka för att stärka språkutvecklingen 
där även föreningsliv och Familjecentralen knyts till samverkan. 

Arenaskola är en annan insats som bidrar till de långsiktigt önskvärda effekterna. Tillsammans kan 
aktörer från Borås stad, näringsliv och civilsamhälle mobilisera och rikta insatser till arenan och bidra 
till att barns uppväxtvillkor förbättras. Insatserna sker främst innan och efter schemalagd tid för att inte 
konkurrera med skolans timplan. Syftet är att stärka upp skolans kompensatoriska uppdrag och att få 
fler barn lyckas i skolan. Syftet är även att öka barns möjlighet till meningsfull fritid och att stärka 
nätverk och sammanhang för de viktiga vuxna runt barnen. Vinsten med att mobilisera just kring 
skolan som lokal är att arenan har en legitimitet i samhället och vårdnadshavare har ofta stort 
förtroende för verksamhet som bedrivs i skolan. Genom att skolan på Sjöbo blir en öppen arena kan 
även ett aktivt områdesarbete ske där flera aktörer från det offentliga, näringslivet och idéburen sektor 
får möjlighet att medverka på ett sätt som stärker barnens skolframgång och fullföljstudiegång. Här ser 
man Sjöboskolan som en arena i lokalsamhället för att lyfta och utveckla ett helt område på sikt. 
Redovisningen visar en stor ökning från 2021 i antalet deltagande barn i de aktiviteter som genomförs 
efter skoltid. 

I det familjecentrerade arbetssättet fortsätter man att stärka samverkan och utveckla arbetet. Vägledning 
för Familjecentrerat arbetssätt är i utformningsskedet och det kräver uppföljning om några år för att 
utvärdera effekter av det arbetet. Redovisningen pekar dock på att det familjecentrerade arbetssättet 
exempelvis leder till att det blir kortare referensvägar mellan professionerna när samverkan kring 
familjen står i fokus. Att upptäcka behov tidigt är också ett positivt resultat som lyfts fram som leder till 
att familjen får rätt stöd i rätt tid. 

Förutsättningar för arbete 
Målområdet Förutsättningar för arbete har en central betydelse för att uppnå det övergripande målet 
om mer jämlika livsvillkor, då inkomst och ekonomisk trygghet spelar stor roll för människors hälsa 
och levnadsvillkor. Att ha ett jobb att gå till handlar dock om mer än bara lön. Det ger även en struktur 
åt livet och skapar en känsla av att vara behövd. Arbetslivet är dessutom en demokratisk arena som är 
viktig för den sociala sammanhållningen. Målområdet har pekat ut tre effektmål som är av särskild 
betydelse för att skapa förutsättningar för bättre livsvillkor och hälsa. 

• I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå 

• I Borås ska alla, även utsatta grupper, finnas i arbete 

• Arbetsgivare i Borås har en bred rekrytering och en blandning av anställda 

För att på sikt kunna nå de utpekade effektmålen arbetar målområdet med flera insatser som handlar 
om att skapa förutsättningar för utbildning och arbete och i samverkan med andra aktörer förbättra 
möjligheterna till att fler får ett arbete och därmed goda förutsättningar att försörja sig. 

Många av insatserna har varit inriktade på att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbetssätt. 
Exempelvis har man genomfört intervjuer och haft dialog med näringslivet om vad som krävs för att 
anställa fler individer som tillhör utsatta grupper på arbetsmarknaden. Detta mynnade ut i en rapport. 
Några tydliga slutsatser från rapporten är exempelvis vikten av ett gott mottagande på 
arbetsplatsen/handledarskap. En annan sak är behovet av en tydligare kommunikation mellan 
kommunen och näringslivet. Däremot var betydelsen av ekonomisk ersättning inte så framträdande 
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som förutspåtts. Slutsatserna i rapporten blir en vägledning framåt i arbetet. 

För att kunna utveckla den uppsökande verksamheten där fokus främst är att nå de utan utbildning har 
man genomfört workshops och fokusgrupper med både sakkunniga tjänstepersoner och målgrupper. 
Detta med syfte att kartlägga vilket behov som finns för att öka antalet boråsare, (i första läget invånare 
på Norrby) som når utbildning på gymnasienivå. Utifrån slutsatserna som drogs av underlaget har 
stadsdelsvärdarna successivt involverats i aktiviteten och under hösten 2022 har en 
arbetsmarknadshandläggare från Jobb Borås samt coach, studie- och arbetsmarknadshandläggare från 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen börjat verka på Norrby. 

Inom målområdet har även en kartläggning av befintliga insatser som finns på Jobb Borås genomförts. 
Genom att göra en övergripande kartläggning över de studie- och arbetsförberedande insatser som idag 
finns får vi kunskap kring vad som saknas och vad som skulle behöva utvecklas mer i syfte att öka 
möjligheterna för individer att få en sysselsättning. I samband med kartläggningen har det framkommit 
att den organisationsförändring som Jobb Borås genomgått och fortfarande genomgår, per automatik 
inneburit en översyn av utbudet. Här har man utformat verksamheten utifrån resultat från de danska så 
kallade BIP-studierna. Det innebär ett helhetsperspektiv på individens behov där bland annat parallella 
insatser för individen påskyndar progressionen mot arbete och självförsörjning. Med fokus på 
individens progression blir det de framgångsrika insatserna som prioriteras. 

En annan viktig insats har handlat om att utöka samhällsinformationen om arbetsmarknaden. Genom 
Arbetslivsförvaltningen ges arbetslösa boråsare (som tillhör Etableringen) samhällsinformation där ett 
av temaområdena handlar om arbetsmarknadskunskap. Med en utökad samhällsinformation vill vi nå 
fler grupper av människor som står utanför arbetsmarknaden och förse dem med mer ingående 
information kring arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från kunskap så som om praktiska 
tillvägagångssätt om hur man söker arbete och olika anställningsformer. Det kan också innehålla 
information kring entreprenörskap och starta eget-information. Integrationsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen har genom att verka på mötesplatserna nått personer de vanligtvis inte når. I 
samarbete med Integrationsenheten har man också tagit fram en film om möjligheten att få del av 
samhällsinformation. Förhoppningen är att genom olika kanaler nå ännu fler grupper som står långt 
utanför arbetsmarknaden. 

Boende och närmiljö   
Var och hur vi bor påverkar hela livet. Platsen och bostadens skick spelar stor roll för hur människor 
mår och kan utvecklas. Därför är det viktigt att alla har en trygg boendemiljö och en bostad som passar 
och som man har råd med. En integrerad, trygg och sund boendemiljö främjar såväl den enskilda 
människan, som själva området och samhället i stort. Arbetet sker utifrån två nivåer, dels hela staden 
och dels områdesutvecklingsnivå för att långsiktigt förbättra och kompensera för de ojämlika 
livsvillkoren. Genom att motverka boendesegregationen och främja goda boendemiljöer skapas 
förutsättningar för mer jämlika livsvillkor och hälsa. Målområdet har pekat ut fem särskilt viktiga 
effektmål som aktörer kan samlas kring och tillsammans bidra till att stärka förutsättningarna för bättre 
livsvillkor och hälsa. 

• I Borås ska det inte finnas några utsatta områden 

• I Borås ska det finnas en blandad bebyggelse med olika boendeformer för allalivssituationer 

• I Borås ska ingen vara hemlös 

• I Borås ska närmiljöerna vara attraktiva, trygga och skapa möten mellan människor 

• I Borås ska invånarna och samhällets olika aktörer känna tillit till varandra, ta gemensamt ansvar 
och ges möjlighet att vara delaktiga i en positiv stadsutveckling 

Inom målområdet har man exempelvis arbetat med att se över de styrande dokumenten inom 
samhällsbyggnadsprocessen för att kunna analysera i vilken utsträckning de idag bidrar till mer jämlika 
boende och närmiljöer. En genomlysning av Borås stads styrande dokument är genomförd och 
redovisad i rapporten Kompassen - social hållbarhet i den samhällsbyggande processen. Rapporten 
pekar särskilt ut en aktiv markpolitik, medskapande med invånare och samverkan mellan förvaltningar 
och andra aktörer som några av de centrala verktygen. Samtidigt upplevdes de styrande dokumenten 
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vara för många, sakna styrning och ha ett alltför brett tolkningsutrymme. Rapporten lyfter fram 
inspirerande exempel från kommuner som jobbar aktivt med marken, har systematiska former för 
medborgardialog och forum för samverkan. Rapporten kommer utgöra underlag till prioriteringen av 
aktiviteter i målområdets handlingsplan 2023. 

Det har arbetats fram ett program mot hemlöshet. Programmet är utskickat på remiss till berörda 
nämnder och bolag. Handlingsplan med aktiviteter kommer därefter att tas fram bland annat utifrån 
vad som framkommer i remissrundan. Handlingsplanen blir därmed ett viktigt verktyg i att nå 
effektmålet om att ingen ska vara hemlös. 

En annan viktig insats har varit att implementera ett segregationsindex. Idag saknas samsyn och 
tydlighet om hur social hållbarhet ska beskrivas och bedömas i ett stadsutvecklingsperspektiv. 
Avsaknad av samsyn försvårar möjligheter att göra prioriteringar som bidrar till jämlika boende- och 
närmiljöer. En utmaning på både nationell och lokal nivå är att definiera områden utifrån deras 
socioekonomiska förutsättningar. Delegationen mot segregation (DELMOS) har därför i samverkan 
med Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram ett rikstäckande segregationsindex. Utifrån detta index 
identifieras fem områdestyper, från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till 
områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Syftet med dessa områdestyper är att 
analysera hur förutsättningar för människor skiljer sig åt mellan olika bostadsområden. Det pågår ett 
utvecklingsarbete om att inrätta en statistikdatabas i staden, vilken skulle underlätta för aktörer att hitta 
relevant statistik på de 77 olika deso-områdena. Ambitionen är att statistikdatabasen ska ta form under 
hösten/vinter 22/23. 

Områdesutvecklingen Norrby 
Det finns flera sätt att arbeta för att uppnå ökad jämlikhet och mest lönsamt är att inte välja ett sätt 
utan arbeta på flera sätt samtidigt och efter behov. 

Inom Socialt hållbart Borås har vi fokus på generella insatser som riktar sig till hela befolkningen, men 
det behövs också specifika insatser som riktar sig till vissa grupper i samhället eller till geografiska 
områden med sämre livsvillkor. Vårt områdesutvecklingsarbete innebär att arbete och insatser riktas till 
ett specifikt geografiskt område, i det här fallet Norrby, för att långsiktigt förbättra och kompensera för 
ojämlika livsvillkor. Syftet är att bidra till ökad trygghet, tillit och sammanhållning, både på områdesnivå 
och kommunövergripande nivå. 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat. Till grund för att ta fram en gemensam målbild finns de drömmar 
som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den medskapandeprocess som 
genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och Föreningslivet samt från den 
enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under ledning av Bostäder i Borås. 
Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och boende att formulera en 
gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som man gemensamt identifierat 
att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: Skola, förskola och 
föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. 

För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet 
på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomförts inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del 
av sitt nyhetsbrev som går ut till alla boende på Norrby till att sprida information om vad som händer 
på området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. 
Syftet är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 

En annan viktig insats har varit ta fram ett kunskapsunderlag, vilket bygger på statistik från SCB, 
boendes bild av området och en beskrivning av pågående arbete. Kunskapsunderlaget ska användas av 
olika aktörer vid planering, genomförande och uppföljning på området. 
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3 Redovisning 

3.1 Stärka samverkansstrukturer barn och unga tillsammans 

med berörda förvaltningar 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Syftet med aktiviteten var att omhänderta en kartläggning och sortering bland befintliga 
samverkansform som finns rörande barn och unga genom att tydliggöra och synliggöra de olika 
grupperingarna. I arbetet har beredningsgruppen för God start i livet och goda uppväxtvillkor arbetat 
för att stärka förankringen till den befintliga ledningsgruppen för målområdet. Beredningsgruppen 
bevakar systematiskt idéer och behov från verksamheterna och initierar förslag till ledningsgruppen. 
Beredningsgruppen tar också vid uppdrag från ledningsgruppen fram förslag på nya utvecklingsinsatser 
och bistår i strategiska planeringar och bevakandet av beslutade aktiviteter. Det är även ett forum för 
kunskapsspridning och dialog. 
 
För att utveckla beredningsgruppsarbete och omhänderta de samverkansforum som finns rörande barn 
och unga är ett identifierat utvecklingsområde att beredningsgruppen ska behandla utvecklingsområden 
som identifierats av de lokala barn-och unga nätverken. 
 
Syftet är att fånga upp utvecklingsbehov som identifierats på en verksamhetsnära nivå-upp till styr-och 
ledningsnivå. För att detta ska kunna genomföras behöver de lokala barn-och unga nätverken öka 
kunskapen om målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor samt bli mer involverade i arbetet 
och lyssnade på. Till hösten 2022 planeras dialoger med barn-och unga nätverken för att tydliggöra 
deras roll och hur deras arbete förhåller sig till de identifierade målområdena, därmed kvarstår 
fortfarande arbete med aktiviteten. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Synliggöra befintliga samverkansforum och stärka 
samarbetet mellan befintliga forum 

 Avslutad Kommunstyrelsen 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Syftet med aktiviteten var att omhänderta en kartläggning och sortering bland befintliga 
samverkansform som finns rörande barn och unga genom att tydliggöra och synliggöra de olika 
grupperingarna. I arbetet har beredningsgruppen för God start i livet och goda uppväxtvillkor arbetat för att 
stärka förankringen till den befintliga ledningsgruppen för målområdet. Beredningsgruppen bevakar 
systematiskt idéer och behov från verksamheterna och initierar förslag till ledningsgruppen. 
Beredningsgruppen tar också vid uppdrag från ledningsgruppen fram förslag på nya utvecklingsinsatser 
och bistår i strategiska planeringar och bevakandet av beslutade aktiviteter. Det är även ett forum för 
kunskapsspridning och dialog. 
 
För att utveckla beredningsgruppsarbete och omhänderta de samverkansforum som finns rörande barn 
och unga är ett identifierat utvecklingsområde att beredningsgruppen ska behandla utvecklingsområden 
som identifierats av de lokala barn-och unga nätverken. 
 
Syftet är att fånga upp utvecklingsbehov som identifierats på en verksamhetsnära nivå-upp till styr-och 
ledningsnivå. För att detta ska kunna genomföras behöver de lokala barn-och unga nätverken öka 
kunskapen om målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor samt bli mer involverade i arbetet och 
lyssnade på. Till hösten 2022 planeras dialoger med barn-och unga nätverken för att tydliggöra deras roll 
och hur deras arbete förhåller sig till de identifierade målområdena, därmed kvarstår fortfarande arbete 
med aktiviteten. 
 

3.2 Skapa en gemensam och samlad bild av 

utvecklingsområden 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Syftet med aktiviteten var att identifiera förvaltningsövergripande utvecklingsområden och pågående 
insatser utifrån målområdets långsiktiga effekter. Berörda förvaltningar i ledningsgruppen god start i 
livet har svarat på ett antal frågor som beskriver vad de gör idag och vilka utvecklingsområden som 
finns och utifrån det har också utvecklingsinsatser föreslagits. 
 
Kommande dialoger med mer verksamhetsnära och förvaltningsöverskridande samverkansgrupper 
kommer ge ytterligare underlag för prioriteringar i det fortsatta arbetet. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram prioriterade utvecklingsområden att arbeta vidare 
med inom God start i livet och goda uppväxtvillkor 

 Pågående Kommunstyrelsen 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Syftet med aktiviteten var att identifiera förvaltningsövergripande utvecklingsområden och 
pågående insatser utifrån målområdets långsiktiga effekter. Berörda förvaltningar i ledningsgruppen god 
start i livet har svarat på ett antal frågor som beskriver vad de gör idag och vilka utvecklingsområden som 
finns och utifrån det har också utvecklingsinsatser föreslagits. 
 
Kommande dialoger med mer verksamhetsnära och förvaltningsöverskridande samverkansgrupper 
kommer ge ytterligare underlag för prioriteringar i det fortsatta arbetet. 
 

3.3 Initiera nya insatser som leder till att arbetsgivare 

anställer fler ur målgruppen som definieras som utsatta 

på arbetsmarknaden 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Intervjuer och dialog med näringslivet om vad som krävs för 
att anställa fler individer som tillhör särskilt utsatta grupper på 
arbetsmarknaden 

 Pågående Kommunstyrelsen 

Kommentar Planering av uppdraget utfört. Intervjuer och samråd/dialog med näringslivet genomfört. 
Positivt gensvar. Projektgruppen har utvärderat resultatet av intervjuer och samråd. Arbete pågår nu med 
formering av hur vi går vidare med kommunikation om uppdraget ut i näringslivet samt ev start av piloter 
på några företag. Frågan är komplex då brist på arbetskraft är generell i näringslivet samtidigt som de 
grupper som står utanför är mycket svaga och ofta behöver omfattande stöd för att kunna ta praktik eller 
jobb. 

3.4 Stärka möjligheten  för att alla nämnder, bolag och 

eventuellt externa aktörer att arbeta för social hållbarhet 

utifrån sina grunduppdrag 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Ej genomfört 

Kommentar 

Aktiviteten handlar om att i bred samverkan ta fram ett underlag för en överenskommelse där Borås 
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Stads nämnder, bolag och eventuellt externa aktörer kommer överens om att arbeta för att främja 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Planeringen av aktiviteten pågår, men har fått ett utökat fokus till att 
handla om att skapa en överenskommelse och stöd för nämnda aktörer att arbeta för ett klimatneutralt 
och Socialt hållbart Borås. Planeringen av aktiviteten utförs inom ramen för Accelera projektet i 
innovationsarbetet. Det fortsatta arbetet inom aktiviteten kommer handla om att skapa innovationsstöd 
för att möjliggöra för fler att arbeta för social hållbarhet och klimatneutralitet. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram beslutsförslag på kompensatorisk överenskommelse  Pågående 
med avvikelse 

Kommunstyrelsen 

Kommentar Aktiviteten handlar om att i bred samverkan ta fram ett underlag för en överenskommelse där 
Borås Stads nämnder, bolag och eventuellt externa aktörer kommer överens om att arbeta för att främja 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Planeringen av aktiviteten pågår, men har fått ett utökat fokus till att 
handla om att skapa en överenskommelse och stöd för nämnda aktörer att arbeta för ett klimatneutralt och 
Socialt hållbart Borås. Planeringen av aktiviteten utförs inom ramen för Accelera projektet i 
innovationsarbetet. Det fortsatta arbetet inom aktiviteten kommer handla om att skapa innovationsstöd för 
att möjliggöra för fler att arbeta för social hållbarhet och klimatneutralitet. 
 

3.5 Skapa tydliga och gemensamma prioriteringar i 

områdesutvecklingsarbetet 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en gemensam 
målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och 
boende att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som 
man gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: 
Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull 
fritid. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
 



Borås Stad, Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 12(27) 

3.6 Ökad kännedom om befintliga utvecklingsinsatser om 

områdesutveckling 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet 
på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomfört inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del 
av sitt nyhetsbrev som går ut till alla Boende på Norrby till att sprida information om vad som händer 
på området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. 
Syftet är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram en kommunikationsplan områdesutveckling  Avslutad Kommunstyrelsen 

Kommentar För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet på 
Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomfört inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del av 
sitt nyhetsbrev som går ut till alla Boende på Norrby till att sprida information om vad som händer på 
området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. Syftet 
är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 
 

3.7 Öka möjligheten för invånare att genomföra egna 

initiativ för att påverka sin närmiljö 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Samla information om medel som invånare kan nyttja för att 
genomföra egna initiativ  sin närmiljö 

 Pågående Kommunstyrelsen 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar En arbetsgrupp är bildad med olika förvaltningar som hanterar bidrag till allmänheten för att 
se över hur kommunen kan göra det tydligare för invånarna om vilket stöd som kommunen kan ge. Ett nytt 
sätt att koppla samman befintlig information på kommunens hemsida förväntas kunna genomföras innan 
årsskiftet 2022/2023. Vilka fler insatser som kan behöva göras framkommer under arbetets gång.  

3.8 Skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare att tillämpa 

en icke-diskriminerande och normkritiskt 

rekryteringsprocess 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Översyn av styrande dokument inom området Förutsättningar 
för arbete 

 Avslutad Kommunstyrelsen 

Kommentar Canea är uppgraderat med en funktion så att samtliga styrdokument kan sökas ut på 
arbetsgivare och Social hållbarhet i kombination eller enskilt var för sig. Detta är bra stöd vid revidering.  

3.9 Översyn av styrande dokument i stadsutveckling för att 

öka den sociala hållbarheten 

Ansvarig nämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

identifiera styrande dokument som kan bidra till mer jämlika 
boende och närmiljöer 

 Avslutad Samhällsbyggnadsnä
mnden 

Kommentar En genomlysning av Borås stads styrande dokument är genomförd och redovisad i rapporten 
Kompassen - social hållbarhet i den samhällsbyggande processen. Ett seminarium anordnades i samband 
med rapportens publicering i augusti 2022 med ett fyrtiotal deltagare. Rapporten skrevs fram av en 
universitetsstudent i samhällsplanering vid Lunds universitet som fick praktikanställning under sommaren 
och genomförde ett 20-tal intervjuer med nyckelpersoner bland medarbetare, chefer och förtroendevalda. 
 
Rapporten pekar särskilt ut en aktiv markpolitik, medskapande med invånare och samverkan mellan 
förvaltningar och andra aktörer som några av de centrala verktygen. Samtidigt upplevdes de styrande 
dokumenten vara för många, sakna styrning och har ett alltför brett tolkningsutrymme. Rapporten lyfter 
fram inspirerande exempel från kommuner som jobbar aktivt med marken, har systematiska former för 
medborgardialog och forum för samverkan. Rapporten kommer utgöra underlag till prioriteringen av 
aktiviteter i målområdets handlingsplan 2023. 
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3.10 Öka delaktigheten och transparensen i 

stadsbyggnadsprocessen på områdesnivå 

Ansvarig nämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Visualisera stadsutveckling på områdesnivå på Norrby 
tillsammans med invånarna 

 Pågående Samhällsbyggnadsnä
mnden 

Kommentar Planering av aktiviteten har påbörjats i samverkan mellan områdesutvecklingsarbetet på 
Norrby inom Socialt hållbart Borås, Urban Talks (ett forum och en arbetsgrupp för dialog kring urbana 
frågor med människa, miljö och framtid i fokus) och arbetet inom Strukturskiss Västra Centrum, som bland 
annat berör stadsplaneringen kring såväl stationsområdet som Nedre Norrby. Även det pågående 
detaljplanearbetet kring Almås plats, som ligger i gränszonen mellan Norrby och Parkstaden, har en 
förhöjd ambitionsnivå avseende kommunikation och inflytande. 

3.11 Arbeta för att den fysiska och offentliga miljön ska bli 

tryggare 

Ansvarig nämnd 

Tekniska nämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Detta är ett samarbete mellan staden genom Tekniska förvaltningen och fastighetsägarna i Norrby. Två 
möten och rundvandring har genomförts från starten i mars 2022 till september 2022. En utredning har 
genomförts för att kartlägga vem som är huvudman för de yttre miljöerna. Målet är bland annat att 
etablera ett platsperspektiv som ett komplement till ansvarsperspektivet utifrån huvudmannaskap, dvs 
en samverkan mellan staden och fastighetsägarna. Bostäder i Borås AB, HSB och 
Lokalförsörjningsförvaltningen har deltagit från fastighetssidan och därmed är i princip hela det 
geografiska området hanterat, även om det finns små privata fastighetsägare också. Rundvandring i 
Norrby och framtagning av en handlingsplan var målet för innestående år vilket har genomförts fram 
till september. 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Rusta upp platser/passager som är slitna och otrygga  Pågående Tekniska nämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Projektet inom Boende och närmiljöer som hanterar yttre miljö i Norrby är avrapporterat på 
annan plats i Stratsys. Projektet löper enligt plan. I övrigt rustas gång och cykeltunneln från Norrby under 
järnvägen upp nu och Kronängsparken har börjat byggas om. Tekniska nämnden och Fritid och 
Folkhälsonämnden har ansökt om ytterligare investeringsmedel för parken och idrottsplanen, då den 
ursprungliga budgeten inte räcker eftersom prisökningarna på material, bränsle med mera har gått upp 
kraftigt på senare tid. 

3.12 Skapa bättre förutsättningar att sätta tydliga mål och 

prioriteringar för olika boendeområden 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Integrationsindexet är en del av stadens välfärdsbokslut och kunskapsunderlaget för Norrby. Därmed 
är det tillgänglig kunskap för alla vid planering, genomförande och uppföljning. Det pågår ett 
utvecklingsarbete om att inrätta en statistikdatabas i staden, vilken skulle underlätta för aktörer att hitta 
relevant statistik på de 77 olika Deso-områdena. Ambitionen är att staistikdatabasen ska ta form under 
hösten/vinter 22/23.  

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Använda segregationsindexet vid planering av insatser inom 
SHB och undersöka hur indexet kan användas vid planering 
och uppföljning av verksamhet 

 Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.13 Öka möjligheten till delaktighet för invånarna i 

områdesutvecklingen på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Metodutvecklingen inom medskapande processer har fortsatt och under 2022 har samarbetet med 
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civilsamhället  formaliserats i olika arbetsgrupper, vilka utgör grunden för medskapandeforum på 
områdesnivå. Forumen kommer initialt ledas av föreningar tillsammans med invånare och 
tjänstepersoner som ska genomföra aktiviteter som syftar till att utveckla området. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Starta upp kontinuerliga medskapandeforum  Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.14 Skapa ett gemensamt kunskapsunderlag som kan 

användas vid planering, genomförande och uppföljning 

av områdesutvecklingen på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Under våren 2022 har ett kunskapsunderlag tagits fram, vilket bygger på statistik från SCB, boendes 
bild av området och en beskrivning av pågående arbete. Kunskapsunderlaget ska användas av olika 
aktörer vid planering, genomförande och uppföljning på området.   

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram kunskapsunderlag om Norrby  Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.15 Skapa systematisk samverkan kring familjers behov 

genom att utveckla det familjecentrerade arbetssättet 

Ansvarig nämnd 

Förskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla det familjecentraliserade arbetssättet och se över 
familjecentralernas arbetssätt 

 Avslutad Förskolenämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Arbetet med Socialt hållbart har blivit en del av samordningen av familjecentralerna och kan 
inte särredovisas helt från kärnverksamheten. Därför redovisas här samtliga resultat och pågående 
insatser som familjecentralerna haft under angivna år. Socialt hållbart har varit ett gott bidrag till de 
samlade resultaten och arbetet fortgår och utvecklas i samma riktning efter avslutat samarbete med 
Socialt hållbart. Förvaltningen har själva finansierat och fortsatt arbetet med Socialt hållbart efter att 
projektbidraget upphört. 
Arbete har omfattat styrning för Familjecentralernas styrgrupp, utveckla familjecentrerat arbetssätt, ta fram 
underlag, omvärldsbevaka, driva och komma med förslag på utvecklingen framåt och nya arbetssätt för 
familjecentralerna för att barnet ska uppleva ett samlat, tillgängligt och verkningsfullt stöd. 

• ABC-föräldraskapsstöd är utvecklat i form av olika koncept som tillsammans med baby, ABC 
digitalt, ABC på dagtid och ABC på förskolan med föräldrar. Genom kontinuerlig information till 
förskolans personal om ABC- föräldraskapsstöd möjliggör det för förskolan att de slussar föräldrar 
till utbildningarna. Vi ser ett ökat deltagande av föräldrar och en stärkt relation mellan föräldrar och 
barn. Föräldrarna har fått en ökad kompetens genom info kring forskning och barns utveckling. 
Fler föräldrar ges möjlighet att delta i de olika koncepten. Det har gett en ökad kännedom hos 
andra förvaltningar kring om föräldraskapsstödet ABC. Utbildning i ABC pågår för en del av 
mötesplatsen personal och ansvarig utbildare är instruktör från öppna förskolan. Öppna förskolan 
har i samverkan med Arena skola nu en pågående ABC-föräldrautbildning där gruppledare från 
öppna förskolan är ledare. Denna samverkan vill vi ska leda till att skolan själv utbildar 
gruppledare som i sin tur kan ansvara för skolans kommande ABC-
föräldraskapsstödsutbildningar. 
 

• Familjecentralernas och Öppna förskolornas samverkan mellan fler yrkeskategorier kring barn och 
barnfamiljer såsom ideella föreningar, andra förvaltningar, närliggande BVC etc. inom området 
som enheterna är placerade i har utvecklats Det sker ett mer kontinuerligt arbetssätt och 
samverkan kring våra olika uppdrag på området där Öppna förskolan /familjecentralerna är 
placerade. Genom denna områdesbevakning har vi identifierat behov som har lett till olika 
ansökningar, Dessa behov ligger till grund för planering för hur familjecentralens och den öppna 
förskolans verksamhet ska se ut och vilka riktade grupper som behöver prioriteras eller om det 
ska leda till ytterligare ansökningar för olika projekt och koncept som tex. de projekt som nu pågår 
”Språk- Svenska för alla ”, ”SFI på Öppna förskolan” och ”Hissa språket- en verksamhet för barn 
med sen språkutveckling”. Projektet ”Ökat deltagande i förskola” startar hösten 2022. Syftet med 
alla projekt är att de ska implementeras i den ordinarie verksamheten efter avslutat projekt för att 
möta behoven som finns. I projektet Hissa Språket var en logoped anställd på 25 % vikariat. 
Behovet i verksamheten har lett till att logopeden nu är anställd på heltid som ordinarie 
bemanning. En ökad samverkan på området Norrby och Boda har lett till corona vaccination på 
området där alla samverkade för att kunna bedriva vaccinationen. 
 

• Genom att informera, finnas ute på området, möta besökare där de befinner sig har vi utvecklat 
arbetssättet på de Öppna förskolorna till att vara en mer uppsökande verksamhet. Vi har nått ut 
med vilket stöd och vad vår verksamhet kan erbjuda till boende som inte besöker oss i nuläget 
och som har stora behov. Samt delger Information om vikten av att barnet går i förskola och i 
samverkan även Bokstart som också arbetar uppsökande. (KUF- arbetssätt) 
 

• Under året har vi satsat på gemensamma, enskilda fortbildningar, utbytt erfarenheter och kunskap 
som varje profession har kring sitt uppdrag, för personalen på familjecentraler och öppna 
förskolorna. Det här för att nå en likvärdighet inom familjecentralerna/Öppna förskolorna, ökad 
kompetens hos personalen samt en gemensam samsyn på vilka behov boende i området har och 
vilken kompetensutveckling som behövs för att möte upp behovet. Det här har lett till en ökad 
samsyn kring det gemensamma uppdraget och identifierat specifika mål och utmaningar för 
respektive familjecentral. 
 

• Tagit fram en gemensam plan kring de föräldraskapsstödjande aktiviteter som ska erbjudas på 
familjecentraler/öppen förskola Denna har arbetats fram och styrgruppen för fc har fattat beslut 
om den. Syftet är att det ska bli en röd tråd i det föräldraskapsstöd som erbjud samt en likvärdigt i 
det föräldrastödjande arbetet i staden. Oberoende på vilket område familjerna bor på ska de ges 
möjlighet till samma stöd som andra familjer på andra områden. 
 

• Vi har ett pågående arbete med att ta fram en vägledning för Familjecentrerat arbetssätt Öppen 
förskola/ familjecentraler. Syftet med vägledningen är att tydliggöra roller och uppdrag i det 
familjecentrerade arbetssättet. Tidigare har vi utvecklat arbetsbeskrivningar för varje profession 
som ni finns med i årshjulet. 
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3.16 Arbeta för ett mer samlat, effektivt och riktat 

språkutvecklingsarbete på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Förskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla nya metoder för samverkan, kompetensutveckling 
och för att nå vårdnadshavare gällande språkutveckling på 
Norrby 

 Pågående Förskolenämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar  

• I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där 
barn och unga vistas 

• I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och 
ungas hälsa och livsvillkor 

Utifrån ovanstående målsättningar samverkar Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen för att utveckla metoder för samverkan, kompetensutveckling och kontakter med 
vårdnadshavare i projektet Språkutveckling på Norrby. 
 
Språkutveckling på Norrby 
Våren 2021 fördes samtal mellan Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen om att göra ett gemensamt arbete för att utveckla det språkutvecklande arbetet på 
Norrby med förskolans vårdnadshavare i fokus. Medel tilldelades arbetet i juni 2021 och då formerades en 
styrgrupp med representanter från medverkande förvaltningar. En projektledare i form av 
verksamhetsutvecklare anställdes i sep 2021 och hösten 2021 ägnades åt kartläggning dels av pågående 
insatser inom området språkutveckling och dels av behoven. En verksamhetsplan formades och 
fastställdes av styrgruppen efter kartläggningsfasen. I verksamhetsplanen formulerades syftet med 
insatsen Språkutveckling på Norrby vara att verka för att vårdnadshavares kunskap och förståelse ökar 
förståelsen för vikten av det svenska språket och barnens språkutveckling. Verksamhetsplanen skrev 
också fram att metoder ska utvecklas för hur biblioteket och förskolor kan samverka för att stärka 
språkutvecklingen där även föreningsliv och Familjecentralen knyts till samverkan. I verksamhetsplanen 
har styrgruppen formulerat följande mål för arbetet:   

• Främja barns språkutveckling utifrån insatser på olika arenor. 

• Utveckla föräldrastöd för att gynna barns språkutveckling. 

• Utveckla samverkan i insatser mellan olika förvaltningar och arenor. 

• Etablera arbetssätt för spridning i andra utsatta områden. 

Styrgruppen har under projekttiden bearbetat vad begreppet samverkan innebär då flera förvaltningar 
deltar och enats om att:     

• Driva frågor mot gemensamt mål och hjälpas åt att dra framåt. 

Vi har ett gemensamt uppdrag och strävar mot gemensamt mål som jämbördiga parter utifrån respektive 
verksamheter och utifrån en vilja att verka tillsammans i ett uppdrag och bidra till helheten.     

• Använda varandras kompetenser. 

Utifrån olika kompetenser gör vi saker tillsammans och bidrar till ett gemensamt mål för att få ut mer effekt 
och/eller kvantitativt mer verksamhet. Vi lägger gemensamt pussel för vem som gör vad.     

• Tänka om/vara flexibel  

Vi ger och tar och arbetar med återkoppling till styrgruppen. Givande och tagande bygger på en trygghet i 
den egna rollen och en tydlighet i mandatet. Vi skapar nytt tillsammans. 
 
För att nå ovanstående målsättningar har flera insatser planerats och genomförts: 
 
1. Gemensamma synsätt 
En del i arbetet är att grundlägga ett gemensamt synsätt omkring normer mellan berörda förvaltningar och 
22/3 genomfördes en gemensam föreläsning med workshop där medarbetare från de olika förvaltningarna 
deltog. Det var värdefullt att mötas förvaltningar tillsammans med civila föreningar och lyfta frågor om 
normer. Det var uppskattat av civila föreningar att få inbjudan till ett sådant sammanhang där man räknats 
med på samma sätt som kommunala verksamheter. 
2. Introduktionen i förskolan 
En genomgång av deltagande förskolors introduktionsplaner har gjorts och utvecklingsarbetet tar sikte på 
att utveckla introduktionen för att göra det lättare för vårdnadshavare med liten erfarenhet av svenska 
förskola att förstå bl. a. förskolans språkliga uppdrag. En arbetsgrupp har formats där också 
vårdnadshavare ingår. 
3. Det språkutvecklande arbetet med vårdnadshavare - hjälp och stöd 
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett enkelt material om språkutveckling med vårdnadshavare som 
målgrupp. Materialet är skrivet på lätt svenska. Materialet har gåtts igenom tillsammans med mammor på 
familjecentralen. 
4. Samverkan med Borås Folkhögskola 
Ett samarbete är etablerat och projektledaren har i Borås Folkhögskolas verksamhet informerat om 
förskolans roll i samhället samt om språkets betydelse. 
5. Pappagrupp 
Personal från Öppna förskolan och projektledaren har under våren 2022 genomfört pappagrupp på 
lördagar i Öppna förskolans lokaler på Familjecentralen. Aktiviteten var en första pilotomgång på sex 
lördagar och under hösten 2022 fortsätter piloten med ytterligare fem tillfällen. Syftet är att pappor med 
yngre barn får mötas och samtala om barns språkutveckling. I delutvärderingen kan vi se att pappor har 
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3.17 Samla aktörer som kommun, näringsliv, civilsamhälle 

och föräldrar runt barnet genom skolan som arena 

Ansvarig nämnd 

Grundskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Pilottesta Arenaskola  Pågående Grundskolenämnden 

Kommentar Arena Skola är ett arbetssätt där vi använder skolan som nav/plattform för 
områdesutveckling. Ett starkt kontaktnät arbetats upp mellan skolan och övriga aktörer, vilket främjar 
samarbeten över gränserna. Insatser som sker genom Arena Skola blir också en naturlig del av skolans 
ordinarie arbete då samordnaren för Arena Skola också blir en naturlig kontakt hos Sjöboskolan för 
samverkan med externa aktörer. Det arbetet som görs inom ramen för Arena Skola kan bidra till att 
underlätta även vid delar av det ordinarie arbetet under skoldagen. 
 
Arbetet är indelat i tre olika fokusområden; barn och unga, vårdnadshavare och familj och närsamhället. 
Ett aktivitetsprogram har tagit fram där dagliga aktiviteter i direkt anslutning till att skoldagen är slut riktas 
till barn och unga, föräldrar och familjer. 
Vi kan se en stor ökning från 2021 i antalet deltagande barn i de aktiviteter som genomförs efter skoltid. 
 
Aktiviteter för barn ska bidra till att tillgängliggöra föreningslivet och skapa meningsfull fritid för barn och 
unga. De bidra också till ökad fysisk aktivitet, ge möjlighet till konst och skapande och att stärka relationen 
till fritidsledare och fritidsgård och bidra till att barn får berätta och utveckla sitt skrivande. Aktiviteter för 
vårdnadshavare och vuxna ska bidra till att öka anknytningen till skolan, stärka föräldrars föräldraskap 
genom att föräldrar erbjud föräldraskapsstöd och att synliggörandra stödinsatser som finns. 
Familjeaktiviteter ska bidra till att tillgängliggöra fritidsaktiviteter och synliggöra fritidsbank samt att främja 
språkutveckling. Aktiviteterna ökar också nyttjande av skolans lokaler efter skoltid, ska ökad trygghet på 
skolans område och på de arenor barn och unga visats. 
 
En utmaning kopplad till arbetet är att många personer och funktioner inblandade och arbetssättet växer i 
snabb takt, vilket ställer krav på återkommande förankring i olika förvaltningar och andra samarbetsparter 
och att vi samtidigt utvecklar organisationen kring Arena Skola. En viktig del framöver är att ytterligare 
utveckla samverkan med IFO för ökat föräldraskapsstöd. En utmaning är också att det inte finns några 
pengar till aktiviteter. 
 

3.18 Arbeta med att skapa möjligheter för individer att 

återgå till eller påbörja studier 

Ansvarig nämnd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla den uppsökande verksamheten  Pågående Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämn
den 
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3.19 Stadengemensamt arbete mot hemlöshet 

Ansvarig nämnd 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Revidera program mot hemlöshet och ta fram handlingsplan 
mot  hemlöshet 

 Avslutad Individ- och 
familjeomsorgsnämnd
en 

Kommentar Program mot hemlöshet är framtagen och är utskickad på remiss till berörda nämnder och 
bolag. Handlingsplan med aktiviteter kommer därefter att tas fram bland annat utifrån vad som 
framkommer i remissrundan. 

3.20 Ta fram ett underlag av befintligt utbud av studie- och 

arbetsförberedande insatser 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kartlägga Jobb Borås utbud av studie- 
och  arbetsförberedande insatser 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Detta är ett ständigt pågående arbete hos arbetsmarknadsenheten  Jobb Borås. Insatser tas 
bort och tillkommer utifrån deltagarnas/boråsarnas behov. 

3.21 Ta fram ett beslutsunderlag om möjligheter till 

finansiering av studier för individer utan inkomst 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utreda olika möjligheter till finansiering av studier för individer 
utan inkomst 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar För finansiering av studier kommer detta att utredas i varje enskilt ärende. 
Ingen generell lösning finns i dagsläget. 
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3.22 Möjliggöra för fler grupper att kombinera 

yrkesutbildning med arbete 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla och vidga integrationsmodellen  Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Integrationsmodellen som idag ligger under jobbspåren på Jobb Borås arbetar hela tiden 
med att utveckla och hitta nya spår. 
För tillfället är det aktuellt med mer jobbförberedande jobbspår då målgruppen som är aktuell för dessa 
står mycket långt från arbetsmarknaden. 
Jobbspåren riktar sig till alla boråsare som räknas till de utsatta grupperna på arbetsmarknaden och är 
anvisade Jobb Borås. 

3.23 Arbeta med att individer får stärkt kunskap om sina 

möjligheter på arbetsmarknaden 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utöka samhällsinformation om arbetsmarknaden  Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Integrationsenheten på Arbetslivsförvaltningen har under året utvecklat 
samhällsinformationen. Arbetsmarknadsinformationen i samhällsinformationen är idag mer fördjupad. 
Målgruppen har utökats och informationen genomförs idag på flera olika platser i Borås. 
Ett informationsmaterial i form av en film har tagits fram. 

3.24 Arbeta för att ge rätt information till arbetsgivare för att 

kunna ta emot en bredare målgrupp 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Tillsätta stöd för arbetsgivare och individer i form av 
handledarskap samt att skapa informationskampanjer mot 
arbetsgivare om stöd som finns att tillgå 

 Pågående Arbetslivsnämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Detta arbete sker löpande under arbetet med att starta en pilot med servicegrupp inom VÄF. 
Faller detta väl ut kommer denna information spridas till övriga förvaltningar för att hitta fler arbetstillfällen 
för boråsare som faller inom ramen för SHB. 

3.25 Utreda möjligheten till att skapa nya yrkestitlar 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kartlägga inom vilka områden det är möjligt att skapa nya 
yrkestitlar och vad som krävs för att göra det 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar En pilot att starta under hösten 2022 eller våren 2023. Tanken är att en servicegrupp med 
handledare ska arbeta som stöd inom kost och lokalvård på VÄF. 
Tanken är att utveckla detta koncept och hitta fler förvaltningar och fler arbetsuppgifter där detta skulle gå 
att genomföra. 
Under arbetets gång har vi sett svårigheter med att skapa nya yrkestitlar och istället inriktat arbetet på att 
identifiera arbetsuppgifter där nya medarbetare skulle kunna avlasta verksamheten. 

3.26 AB Bostäder får i uppdrag att skapa tydliga och 

gemensamma prioriteringar i 

områdesutvecklingsarbetet 

Ansvarig nämnd 

Kommunala bolag 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en gemensam 
målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och 
boende att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som 
man gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: 
Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull 
fritid. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Skapa en gemensamt områdesutvecklingsplan för boende 
och verksamma aktörer 

 Pågående Kommunala bolag 

Kommentar Arbetet med att ta fram en gemensam målbild/plan för områdesutvecklingen på Norrby 
mellan kommun, föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en 
gemensam målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och boende 
att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som man 
gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: Skola, 
förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Detta 
arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
 

3.27 AB Bostäder får i uppdrag att skapa en gemensam 

struktur och organisation på områdesutvecklingen 

Norrby 

Ansvarig nämnd 

Kommunala bolag 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en gemensam 
områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samarbetet mellan nämnda parter kan organiseras. 
Modellen utgår från ett medskapande arbetssätt som metodik. Det medskapande arbetssättet och 
modellen är organiserat utifrån arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och boende. 
Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen målbild, arbeta med 
genomförandet av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden som bidrar till att målbilden 
uppnås. Uppdraget att utveckla en områdesutvecklingsmodell är slutfört, men arbetet med att testa på 
att arbeta utifrån modellen startar under hösten 2022. Arbetsgrupperna kommer ledas av representanter 
från föreningslivet och utgå från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre 
miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på 1 
miljon kr för genomförandet av aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från staden och 
föreningslivet finns, stödjer arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en gemensam riktning i 
arbetet och genom att lyfta utvecklingsområden från arbetsgrupperna vidare till rätt aktör vid behov. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Skapa en områdesutvecklingsmodell  Avslutad Kommunala bolag 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en 
gemensam områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samarbetet mellan nämnda parter kan 
organiseras. Modellen utgår från ett medskapande arbetssätt som metodik. Det medskapande 
arbetssättet och modellen är organiserat utifrån arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och boende. 
Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen målbild, arbeta med genomförandet 
av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden som bidrar till att målbilden uppnås. Uppdraget 
att utveckla en områdesutvecklingsmodell är slutfört, men arbetet med att testa på att arbeta utifrån 
modellen startar under hösten 2022. Arbetsgrupperna kommer ledas av representanter från föreningslivet 
och utgå från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för 
arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på 1 miljon kr för genomförandet av 
aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från staden och föreningslivet finns, stödjer 
arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en gemensam riktning i arbetet och genom att lyfta 
utvecklingsområden från arbetsgrupperna vidare till rätt aktör vid behov. 
 

3.28 Öka samverkan mellan verksamma aktörer på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

3.29 Förankring av målbilder och handlingsplan i 

nämnder/bolag 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Målbild och samtliga handlingsplaner har förankrats i berörda förvaltningar och bolag. 

3.30 Ta fram en kompetensutvecklingsplan för Socialt 

hållbart Borås 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 
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Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Pågående arbete. Identifieringen av kompetenshöjande insatser har främst baserats på behov som 
ledningsgrupper för respektive målområde påvisat och uttryckt. Vi har startat upp med fördjupade 
seminarieforum. Just nu pågår en översyn gällande övergripande interna konferenser/utbildningar inom 
Borås Stad och där vi tittar på hur vi kan integrera frågorna som rör social hållbarhet snarare än att 
skapa ytterligare en ny konferensdag. 

3.31 Identifiera, utveckla och implementera indikatorer och 

kvalitativa analyser för uppföljning av arbetet inom SHB 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Syftet med detta uppdrag är att utveckla en god uppföljningsstruktur för Socialt hållbart Borås. Vi har 
sett över befintliga samt tagit fram nya indikatorer kopplade till effektmålen. De kvalitativa analyserna 
kommer att utvecklas i samband med uppföljningen som sker på målområdesnivå (2023) och är därmed 
inte möjliga att redovisa just nu. 

3.32 Utveckla kommunikationsarbetet för Socialt hållbart 

Borås 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Gemensamt material har tagits fram för alla att kunna använda med budskap, bilder och PPT samt ett 
stöd för kommunikationsplanering. Nya sidor har tagits fram på Borås.se samt intranätet. 
Film för att skapa samsyn och förmedla samverkan. 14 nyheter för att sätta fokus på vissa frågor, bland 
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annat språkfrämjande insatser, Arenaskola, KAA och utökad SO. Inte sällan samordnas nyheterna med 
Såklart samt SAXEN. Fotoutställning samt kommunikationsplattform för att stärka 
områdesutvecklingsarbetet. 
Nyheter om Socialt hållbart Borås - Borås Stads intranät (boras.se) 
 

4 Slutsatser 

Redovisningen visar att arbetet med de olika aktiviteterna har tagit fart i bolagen och förvaltningarna. 
Genom ett målfokuserat arbete har man lyckats att förankra arbetet på en bred front och skapa en bred 
politisk samsyn i frågan. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktighet. 

Utifrån det övergripande perspektivet ser man att det tvärsektoriella arbetet har på ett tydligt sätt ökat 
fokus på frågan om social hållbarhet, breddat ansvaret och ökat delaktigheten. Insatserna inom 
handlingsplanerna har också möjliggjort en kraftsamling och mobilisering som innebär att det gedigna 
arbete som är igång får rätt förutsättningar att utvecklas vidare. 

Det är tydligt att aktiviteterna inom ramen för handlingsplanerna präglas av bred samverkan, tidiga 
insatser, kunskapsbaserat arbete och tydligt ansvar i organisationen. 

Fokus i handlingsplanerna har varit att bygga en struktur som är stark över förvaltnings- och 
bolagsgränser och som håller över tid. Exempelvis bygger aktiviteterna i handlingsplanen på både 
integrering och tvärsektoriellt arbete. Kort handlar integrering om att införa ett jämlikhetsperspektiv i 
ordinarie styrning och uppföljning samt vad som görs inom den egna verksamheten för att öka 
jämlikhetsperspektivet medan tvärsektoriellt arbete handlar om vad verksamheterna gör tillsammans 
med andra för att öka jämlikhetsperspektivet. 

Genom aktiviteterna har vi också arbetat med att skapa ett underifrånperspektiv och delaktighet för att 
möjliggöra för verksamheter, invånare och andra aktörer att vara med och utforma strukturer och 
arbetssätt. Genom att ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens samt invånarnas 
upplevelser, erfarenheter och behov kan vi också skapa förutsättningar för tillit. 

Utöver det så har det strategiska arbetet också inneburit att utveckla en uppföljningsstruktur av den 
sociala hållbarheten på en övergripande nivå. Detta för att vi på ett bättre sätt ska möjliggöra 
styrinformation om hur vi i Borås arbetar i våra grunduppdrag och i samverkan med andra för att 
påverka invånarnas livsvillkor. 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund – stora utmaningar, men tydliga och gemensamma mål 
Arbetet med social hållbarhet är inget nytt. Borås Stad har länge arbetat med att skapa jämlika 
livsvillkor och god hälsa. Arbetet för jämlikhet är en del av nämndernas och de kommunala 
bolagens grunduppdrag och regleras i vår lagstiftning inom flera områden.  

För de allra flesta är Borås en bra plats där människor trivs och vill leva sitt liv. I Välfärdsbokslutet 
som senast togs fram i juni 2021 framgår att folkhälsan i Borås generellt utvecklas positivt. 
Men det visar också att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper ökar.

I september 2019 fattade kommunstyrelsen ett strategiskt inriktningsbeslut om en första 
målbild för Socialt hållbart Borås, det målområde vi kallar för God start i livet och goda 
uppväxtvillkor. I mars 2021 utökades arbetet med ytterligare två målområden, Boende och 
närmiljö samt Förutsättningar för arbete. Målområdena förtydligar hur Borås Stad långsiktigt 
ska ta sig an de utmaningar som är tydliga i Välfärdsbokslutet.

1.2 Målbilden pekar ut tydlig färdriktning
Det övergripande målet i arbetet för ett Socialt hållbart Borås är att Stärka förutsättningar för 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Arbetet för att nå målet riktas utifrån de tre mål områdena;

• God start i livet och goda uppväxtvillkor 

• Förutsättningar för arbete

• Boende och närmiljö

Till varje målområde finns effektmål som vi behöver uppnå för att nå det övergripande målet. 
Det övergripande målet utgör tillsammans med målområdenas effektmål den långsiktiga 
riktningen för arbetet och den förändring vi vill se. 

1.3 Handlingsplanens syfte – från ord till handling 
Genom handlingsplaner tillhörande varje målområde tas ord, de önskade effekterna, till hand
ling. Handlingsplanen konkretiserar hur Borås Stad tar sig an det långsiktiga arbetet som har 
pekats ut i målbilden för Socialt hållbart Borås. De utpekade aktiviteterna i handlingsplanen 
bidrar till att på lång sikt uppnå de långsiktigt önskvärda effekterna. Handlingsplanen är en 
förutsättning för att målbilden ska kunna realiseras.

1.4 Strategiska utgångspunkter i arbetet
För att nå framgång i arbetet behövs dels tydliga mål och dels att arbetet med målsättning
arna utgår från ett antal förutsättningar som underlättar det dagliga arbetet med att minska 
skillnaderna. Dessa förutsättningar utgör de strategiska utgångspunkterna i arbetet för ett 
Socialt hållbart Borås. 
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Samverkan och delaktighet
Arbetet för ett Socialt hållbart Borås ska präglas av en bred samverkan och 
ett sektoröverskridande arbete. Alla förvaltningar och bolag ska arbeta med 
social hållbarhet utifrån sina grunduppdrag och denna målbild. Samverkan 
och delaktighet i olika former behöver bedrivas och förstärkas för att lösa de 
samhällsutmaningar vi står inför. Att delaktiggöra professioner, invånare, 
civilsamhälle, akademi och näringsliv handlar om att ta ett gemensamt 
ansvar för samhällsutvecklingen samt om att göra arbetet relevant och inklu
derande för dem det berör.

Tidiga och främjande insatser
Insatser för att förbättra livsvillkor behöver bedrivas så tidigt som möjligt, 
både tidigt i barns liv och innan problem blivit för stora. Insatser som riktar 
sig mot barn och unga kan förebygga ojämlikhet i ett senare skede i livet. 
Det är alltid bättre att tidigt främja en positiv utveckling än att försöka bryta 
ett negativt förlopp i ett senare skede, både ur ett livscykelperspektiv och vid 
uppkomna händelseförlopp. Ju tidigare insatser desto bättre och insatser ska 
riktas till alla, men mer där det behövs som mest. 

Ett långsiktigt och uthålligt arbete 
Det tar tid att förändra och förbättra livsvillkoren i Borås. Därför behövs 
långsiktighet och uthållighet i arbetet. De ojämlika skillnaderna är resultatet 
av ett samhälle som har vuxit fram under en lång tid. Vi måste också vara 
beredda på att resultatet och effekten av de insatser vi gör idag kommer att 
dröja, ibland en hel generation fram i tiden. Vi måste ha tålamod och jobba 
systematiskt.

Kunskaps- och evidensbaserat
För att arbetet ska vara relevant och ge effekt behöver det baseras på kun
skap och erfarenhet. Det innebär att vi behöver arbeta systematiskt och 
 strukturerat. Vårt arbete ska grunda sig på forskning om dagens samhälls
utmaningar, dess omfattning, struktur och utveckling. Vårt arbete ska utgå 
från analyser av möjliga bakomliggande orsaker till de samhällsutmaningar 
vi står inför samt bestå av insatser som är, så långt det går, beprövade eller 
utvärderade.
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Följande bild visar den övergripande strukturen för arbetet som beskrivits i texten ovan.

Övergripande mål
Skapa jämlika livsvillkor och god hälsa

Hela staden Målområde 1

God start i livet 
och goda uppväxt
villkor

Målområde 2

Förutsätt 
ningar för  
arbete

Målområde 3

Boende och 
närmiljö

Områdes- 
utveckling

Effektmål

Handlingsplaner

Strategiska 
utgångs
punkter

Samverkan 
och del
aktighet

Långsiktig 
och uthålligt 

arbete

Kunskaps 
och evidens

baserat

Tidiga och 
främjande 

insatser
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2. Handlingsplaner 
Handlingsplanerna innehåller aktiviteter som syftar till att skapa likvärdiga livsvillkor.

I målområdenas handlingsplaner hittas också aktiviteter som utförs på områdesnivå, eftersom alla 
målområden arbetar på både stadenövergripande nivå och områdesutvecklingsnivå. I handlings
planerna för varje målområde synliggörs aktiviteterna på områdesnivå genom att de är markerade 
i grön färg. Det finns också en egen handlingsplan för områdesutvecklingen på Norrby.

Vissa av aktiviteterna kommer att genomföras inom en kort tidsram och generera nya aktiviteter 
som i sin tur bidrar till att skapa likvärdiga livsvillkor. På så sätt är handlingsplanen ett levande 
dokument som kontinuerligt uppdateras.
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2.1 God start i livet och goda uppväxtvillkor

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Utveckla nya metoder för 
samverkan och kompetens- 
utveckling för att nå  
vårdnadshavare gällande 
språkutveckling på Norrby. 

Arbeta för ett samlat, effektivt 
och riktat språkutvecklingsarbete 
på Norrby.

FF, FOF, KUF Ht-2021-ht 
2024

Pilottesta och utveckla  
Arena skola på Sjöboskolan. 

Stärka skolans kompensatoriska 
uppdrag genom att samla aktörer 
som kommun, näringsliv, civilsam-
hälle och föräldrar runt barnet.

GRF, FOF, KUF, 
civilsamhället

2021-2023

Bygga upp ett centrum för 
ungas entreprenörskap. 

Skapa förutsättningar för att unga 
ska få tillit till sig egen förmåga 
och omgivning och att fler unga 
ska ha stödjande nätverk.

GVUF, KUF, 
FOF, civilsam-
hället, näring-
slivet

2023-2025

Utveckla en modell för 
områdesbaserat tryggt och 
våldspreventivt arbetet för 
och med barn på låg och 
mellanstadiet på Sjöbo.

Stärka det våldspreventiva arbetet 
på låg och mellanstadiet.

FOF, GRF, civil-
samhället

Ht 2022 
-2025

Skapa en tillgänglig och 
hållbar plattform 
(föräldraguide) för stadens 
samlade föräldraskapsstöd.

Utveckla och tillgängliggöra 
föräldraskapsstödet.

FOF, IFO, FF, 
GRF, GVUF och 
KUF

Ht 2022

Utreda förutsättningar för 
utökade hembesök i familjer 
under barnens första lev-
nadsår tillsammans med 
Regionen.

Utveckla det familjecentrerade 
arbetssättet.

FOF, FF, IFO, 
VG-regionen

2022-2023

Implementera ett Integrerat 
team för tidiga och före-
byggande insatser för unga 
13–16 år som har förhöjs 
risk att hamna i kriminalitet 
och missbruk.

Samlat, koordinerat och riktat  
stöd till unga som motverkar  
att de hamnar i kriminalitet  
och missbruk.

IFO, GRF, FOF, 
polisen

2022-2024

Utveckla arbetsformer 
och erbjuda tidigt stöd till 
föräldrar och barn lokalt på 
Hässleholmen, Norrby  
och Sjöbo.

Skapa förutsättningar för barn och 
unga att växa upp med stödjande 
vuxna som stärker deras hälsa 
och livsvillkor.

IFO, FOF, KUF 2022-2024

2.1.1 Beskrivning av aktiviteter

Utveckla nya metoder för samverkan, kompetensutveckling för att nå vårdnadshavare 
gällande språkutveckling på Norrby 
En viktig förutsättning för jämlika livsvillkor är att man kan använda det svenska språket. 
Tanken är därmed att det ska finnas ett samlat, effektivt och riktat språkutvecklingsarbete 
på Norrby där fler barn i åldrarna 0–6 år och deras vårdnadshavare nås av språkutvecklande 
aktiviteter. Arbetet med språkutvecklande aktiviteter är något som fler aktörer arbetat med 
sedan tidigare, men det saknades samordning när arbetet startades. I arbetet har en projekt
ledare anställs som samordnar arbetet och driver på arbetet.

Ett etablerat språk är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga utanförskap, enligt forskning. 
Ett välutvecklat ordförråd och tidig läslust påverkar läsförmågan som påverkar hur det går 
i skolan. Skolresultaten påverkar det hur de framtida yrkeslivet ser ut som i sin tur har stor 
påverkan på den upplevda tryggheten, hur hälsan utvecklas och huruvida man erkänner tillit 
till andra och samhället.
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Pilottesta och utveckla Arena skola på Sjöbo 
Den bärarande tanken med Arena skola är att aktörer runt barnet inom kommun, näringsliv, 
civilsamhälle och föräldrar ska samlas runt skolan och barns uppväxtvillkor. Med det sagt 
kan Arena skola ses som ett samlat forum eller en plattform runt barnet. 

Skolan som en gemensam arena handlar om att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och 
att få fler barn att lyckas i skolan. Syftet är även att öka barns möjlighet till meningsfull fritid, 
delaktighet och att stärka nätverk och sammanhang för vuxna runt barnet. Arena skola ska  
även verka för trygga och sociala miljöer i och runt skolor och bidra till områdesutveckling, 
fungerande närmiljöer, tillit och sammanhållning. I arbetet finns en projektledare som  
samordnar och driver arbetet med Arena Skola.

Att bygga upp ett centrum för ungas entreprenörskap 
Med ett centrum för ungas entreprenörskap vill vi skapa bryggor mellan skola och externa 
partners inom näringslivet och offentlig sektor för att ge unga förutsättningar att kunna delta 
aktivt i samhället. Tanken är att stödja ungas entreprenörskap i bred mening, men också 
utveckla en medvetenhet hur man möter det som väntar under och efter avslutade studier. 
Centrum för ungas entreprenörskap är ett samarbete mellan Borås Stads verksamheter, 
näringslivet och civilsamhället. Avsikten är att finna former för förlängning eller permanen
tande av verksamheten.

Ett centrum för ungas entreprenörskap ska bidra till att hjälpa målgruppen ta eget ansvar och 
agera för sin framtid samt stärka deras välmående genom att motivera och coacha dem till nya 
insikter, kunskaper och handlingar. Genom att unga får möjlighet att pröva sina idéer, stärka 
sitt nätverk och självförtroende får de förutsättningar för att komma in i arbetslivet och bli 
delaktiga i samhället.

Utveckla en modell för områdesbaserat våldspreventivt arbetet för och med barn på 
låg och mellanstadiet på Sjöbo
Tanken är att skapa trygga och inkluderande miljöer där barn och unga vistas. Detta genom 
att ökad och förståelse hos vuxna och utveckla ett gemensamt arbetssätt med gemensam grund 
i hur man arbetar våldspreventivt på de arenor som barn och ungas vistas. Det handlar om 
att öka kunskapen och medvetenheten om kopplingen mellan lindrigt och grovt våld, mellan 
destruktiva könsnormer och våld samt att lära ut verktyg och träna på att agera mot våld.  
De våldspreventiva arbetssätten används idag inom Borås Stads öppna ungdomsverksamheter 
där det bidragit till positiva resultat med förändra attityder och beteenden kring våld bland 
vuxna och unga vilket i sin tur bidrar till en mer trygg och inkluderande miljö.

Alla har rätt till ett liv utan våld och genom ett områdesbaserat våldspreventivt arbete främjas 
trygghet. Ju mer jämlik en miljö är, desto mindre våld förekommer. En trygg miljö utan våld 
med goda vuxna förebilder bidrar till att barn och ungas möjlighet att utvecklas. 

Skapa en tillgänglig och hållbar plattform (föräldraguide) för stadens samlade 
föräldraskapsstöd
Tanken är att samla stadens föräldraskapsstöd och tillgängliggöra detta för personal och  
föräldrar genom att arbeta fram en tillgänglig och hållbar plattform (föräldraguide) för stadens 
föräldraskapsstöd. Detta för att i nästa steg nå fler föräldrar med föräldraskapsstödet,  
däribland de som är svåra att nå. Det finns redan många former av stöd till föräldrar i Borås 
och många av dem har visat sig effektiva. Tanken är att existerande kunskap och erfarenheter 
om föräldraskap och föräldraskapsstöd ska tas tillvara på ett bättre sätt via denna plattform. 
Andra utgångspunkt är att stöd i första hand ska levereras genom etablerade och varaktiga 
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strukturer, såsom barnhälsovård, förskola och skola och att vi i staden har en stödjande helhets
syn där olika goda krafter hjälps åt för att nå föräldrar med olika förutsättningar och behov. 

Att fler föräldrar nås av föräldraskapsstöd förväntas bidra till effektmålet att barn och unga 
ska växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker deras hälsa och livsvillkor.  
När föräldrar stärker sin föräldraförmåga ökar förutsättningarna för barns möjlighet till god 
hälsa och en trygg och säker hemmiljö. Det finns forskning kring att föräldraskapsstöd är 
brottsförebyggande. Föräldrarna som får stöd som hjälper dem vara delaktiga under barnets 
hela uppväxt är en viktig skyddsfaktor mot brott. 

Utreda förutsättningar för utökade hembesök i familjer under barnens första  
levnadsår tillsammans med Västra Götalands Regionen
Utökade hembesök innebär att föräldrar i prioriterade områden som fått sitt första barn, erbjuds 
sex hembesök under barnets första 15 månader. Arbetet är ett samarbete mellan barnhälso
vården och kommunen. Hembesöken genomförs i huvudsak av barnhälsovårdssjuksköterska 
och socialrådgivare med inslag av språkutvecklande insatser samt information om förskolans 
verksamhet. Utökade hembesök syftar till att tidigt bygga goda relationer med föräldrar och 
öka kunskapen och tilliten till de verksamheter som finns för familjerna.  

Främsta syftet med utökade hembesök är att tidigt stärka föräldrar när de får sitt första barn. 
När föräldrar stärker sin föräldraförmåga ökar förutsättningarna för barns möjlighet till en god 
hälsa och en trygg och säker hemmiljö. Besöken syftar också till att öka familjers integration 
och delaktighet i samhället genom att tidigt visa på de generella hälsofrämjande verksamheter 
som finns såsom öppen förskola, bibliotek och föräldragrupper.

Implementera ett Integrerat team för tidiga och förebyggande insatser för unga 
13-16 år som har förhöjs risk att hamna i kriminalitet och missbruk
Tanken med det Integrerade Teamet är att utveckling av arbetsformer för tidiga och före 
byggande insatser för unga 1316 år som har normbrytande beteende och förhöjs risk att hamna 
i kriminalitet och missbruk. Integrerat team ska arbeta med att söka upp unga och deras 
närstående/vårdnadshavare för att motivera, lotsa till och koordinera gemensamma insatser 
från de olika representerade förvaltningarna, de fristående skolorna och polis. I uppdraget 
ingår att kartlägga ungdomens och nätverkets behov och styrkor och genomföra screening av 
kända risk och skyddsfaktorer med stöd av rekomederat bedömningsverktyg. Det integrerade 
teamet kommer arbeta som ett komplement till de befintliga resurser som finns inom förvalt
ningarna idag. Ett samlat, koordinerat och riktat stöd till unga ska motverka att unga hamnar 
i kriminalitet och missbruk.

Utveckla arbetsformer för tidigt stöd till föräldrar och barn lokalt på Hässleholmen, 
Norrby och Sjöbo
Den bärande tanken är att föräldrar och barn ska få tidigt stöd genom att det ska finnas  
socialrådgivaren på mötesplatserna. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande med att stärka 
relationen mellan föräldrar och socialtjänst för att kunna erbjuda tidigt stöd och motivera 
familjer att ta emot biståndsbedömda insatser. Föräldrar ska nås av tidigt stöd såsom exempelvis  
rådgivande samtal och föräldraskapsutbildningar och barn ska kunna få kurativa samtal.  
Den primär målgrupp är barn och unga från 7 år samt deras föräldrar, men också övriga 
besökare på mötesplatsen. För att möjliggöra detta krävs bred samverkan med skolor, stads
delsvärdar, fältgruppen, föreningslivet och de kommunala mötesplatserna. 

Målsättningen är att stärka föräldrar i deras föräldraskap och hjälpa föräldrar och barn att 
finna sina egna resurser vilket främja goda uppväxtmiljöer för barn och unga.
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2.2 Handlingsplan Förutsättningar för arbete

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Utbilda och anställa unga, 
som står utanför arbets- 
marknaden, till ungdoms- 
ledare som sedan handleder 
ferieungdomar.

Skapa en meningsfull 
vardag och bidra till ökad 
självständighet för unga. 

ALF, Bostäder i 
Borås, SISU

2023

Utveckla uppsökande verk-
samhet genom en arbets- 
marknadshandläggare och 
en studie- och yrkesvägledare 
på Norrby.

Öka antalet invånare på 
Norrby med utbildning på 
gymnasienivå

GVUF, ALF Start hösten 2022 
och hela 2023

Pilottesta servicegrupper/
arbetslag med handledare 
anställda på ALF.

Bredda rekryteringen på 
kommunala arbetsplatser 
så fler grupper utanför 
arbetsmarknaden kommer 
i arbete.

ALF, VÄF Start hösten 2022 
och fortsättning 
hela 2023

Hitta former för en mer 
samordnad kommunikation 
av arbetsmarknadsfrågor 
mot näringslivet.

Underlätta för näringslivet 
att bredda rekryteringen 
från grupper utanför arbets- 
marknaden.

Näringslivs- 
enheten (SKA), 
ALF

Start 2023 och 
våren 2024

Ta fram ett förslag till hand- 
ledarprogram i Borås Stad 
för handledare inom  
kommunala verksamheter.

Ge de kommunala arbets- 
platserna förutsättningar 
som möjliggör att fler  
personer som är nya i  
arbetslivet får en trygg, säker 
och mer individanpassad 
introduktion i arbete.

Personal och 
förhandling 
(SKA)

2023

2.2.1 Beskrivning av aktiviteter

Utbilda och anställa unga, som står utanför arbetsmarknaden, till ungdomsledare 
som sedan handleder ferieungdomar
RF SISU rekryterar ihop med områdesföreningarna GIF, BAIK och Norrby IF, sex unga 
ledare ur målgruppen unga arbetslösa 1825 år. Ledarna ska vara både killar och tjejer och 
från områdena där dessa föreningar verkar d.v.s. Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. De anställs 
och utbildas av RF SISU och genom en ungdomsanställning får de arbete en period på 56 
månader. Ungdomsledarna arbetsleds av en projektledare som även den anställs av RF SISU.

Ungdomsledarna anordnar aktiviteter för barn och ungdomar på områdena samt involverar 
föreningar för att få en bredd på aktiviteterna. Aktiviteterna sker på dagar, kvällar och helger 
och ska rikta sig mot såväl tjejer som killar.

Under sommaren är sedan tanken att ungdomsledarna tillsammans med Bostäder i Borås leder 
ferieungdomar på Norrby (möjligen fler områden). Projektledaren håller ihop arbetet och har 
dialog med främst Bostäder men även andra intressenter på området.

Utbildning och anställning ger erfarenhet och motivation samt kontakter som stärker  
möjligheten till vidare jobb. Att få en egen lön bidrar till ökad självständighet och bygger på 
självkänslan. Genom att aktivera sig får ungdomarna en meningsfull vardag, vilket minskar 
risken för exempelvis kriminalitet. För en del kommer det vara det första jobbet man har, vilket 
är ett viktigt första steg för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
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Aktiviteten bidrar förhoppningsvis också till att ungdomsledarna fortsätter att engagera sig i 
en förening där bra ledare behövs. 

Utveckla uppsökande verksamhet genom en arbetsmarknadshandläggare och en 
studie- och yrkesvägledare på Norrby
En arbetsmarknadshandläggare från ALF och en coach samt en studie och yrkesvägledare från 
GVUF arbetar uppsökande och motiverande tillsammans med andra verksamma aktörer på 
Norrby för att erbjuda insatser mot studier. Målet är att öka antalet invånare på Norrby med 
utbildning på gymnasienivå. Insatsen ska vara på individnivå och utbildning behöver därför 
erbjudas utifrån individuella förutsättningar med målet att komma vidare i utbildningsnivå 
men med det långsiktiga målet att nå gymnasieutbildning. Vi startar på Norrby då insatsen 
ska bidra till pågående områdesutveckling och enligt statistik från välfärdsbokslutet är det 
stora skillnader gällande utbildningsnivå på Norrby jämfört med Borås som helhet. Ca 35 % 
av invånarna på Norrby har högst förgymnasial utbildning medan siffran för Borås är 13 %.

Det kan också vara aktuellt med jobbsökande insatser både individuellt och på en mer  
övergripande nivå. Detta som ett led i att på sikt komma vidare till studier.

Pilottesta servicegrupper/arbetslag med handledare anställda på ALF
Genom servicegrupper ges boråsare som står utanför arbetsmarknaden en utvecklande anställning  
i kombination med den individanpassade utbildning/ hälsofrämjande insats som behövs, under 
ett års tid. Vi pilottestar inom Vård och äldreförvaltningen där två vård och omsorgsboenden 
är utvalda och har identifierat lämpliga arbetsuppgifter där man på arbetsplatsen behöver 
avlastning. Servicegruppen består av 48 arbetsmarknadsanställda samt en handledare som 
utför arbetsuppgifterna.

Syftet med Servicegrupper är att boråsare som står utanför arbetsmarknaden ska få en anställning 
samt utbildning under ett års tid. Fler ska då vara motiverade och redo att vidareutbilda sig. 
Alternativt får de en fortsatt anställning inom Borås Stad eller den erfarenhet som krävs för 
att kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är vidare att bidra till Borås 
Stads nödvändiga kompetensförsörjning.

Hitta former för en mer samordnad kommunikation av arbetsmarknadsfrågor mot 
näringslivet
I genomförd intervjustudie med företrädare från ett tjugofemtal företag i Borås framkommer 
bland annat att många har en upplevelse av att kommunikationen med kommunen känns 
spretig. Det känns svårt att samverka i så många kanaler.

Vi vill hitta former för att samordna kommunikationen mellan Borås stad och näringslivet i 
arbetsmarknadsfrågor som handlar om exempelvis integration och kompetensförsörjning. 
Detta för att skapa en väg in för näringslivet, där staden själva sedan tar ansvar för att lotsa 
frågorna rätt. Det kan dels handla om en digital ingång som en hemsida eller en plattform, 
men också rent personellt, att någon tar emot frågorna. Detta utgår från Borås stads 
Näringslivsenhet som redan har en legitimitet och ett uppbyggt nätverk av företagskontakter.

Genom att förenkla och förtydliga kommunikationsvägarna ger vi näringslivet förutsättningar 
att anställa fler ur utsatta grupper. En breddad rekrytering hos företagen bidrar till en förbätt
rad kompetensförsörjning.
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Ta fram ett förslag till handledarprogram i Borås Stad för handledare inom  
kommunala verksamheter
Genom någon form av strukturerat handledarprogram kan vi på ett bättre sätt handleda nya 
medarbetare in i sin nya roll. Detta ska möjliggöras genom att ta till vara erfarna medarbetare 
som på hel eller del av arbetstid kan ha som arbetsuppgift att handleda. Seniora enhetschefer/ 
specialister/ legitimerad personal kan i sin anställning möjliggöra ett nära stöd och introduktion 
till arbetet.

I ett första steg bör efterforskas i vilken omfattning vi bedömer att det finns personer som 
skulle vara intresserade av ett sådant uppdrag och kostnaden för dessa.

Detta skulle möjliggöra att personer som är nya och i många fall också oerfarna i arbetslivet får 
en trygg, säker och mer individanpassad introduktion i sitt arbete. Med stöd från handledare 
ökar möjligheten att nya arbetare stannar längre. Fler personer utanför arbetsmarknaden kan 
på så sätt få en chans att bättre etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till 
ökad kompetensförsörjning.

Genom att tillvara ta erfarna medarbetares kompetens och få möjlighet att trappa ner i sitt 
ordinarie uppdrag behöver handledarna inte byta arbete eller avsluta sin tjänst.
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2.3 Handlingsplan Boende och närmiljö

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Ta fram en statistikdatabas. Skapa förutsättningar för 
fler ändamålsenliga och 
kunskapsbaserade insatser 
för att motverka segrega-
tion och öka jämlik hälsa.

FOF, SKA, SBF Ht-2022- Vt 2023

Utveckla metodstöd för 
användandet av statistik- 
databasen.

Uppnå ett likvärdigt, kun-
skapsbaserat arbetssätt 
kring statistikdatabasen.

FOF,, SKA, SBF 2023

Ta fram en handlingsplan 
mot hemlöshet.

Förebygga och möta hem-
löshet genom samordnade 
insatser.

IFO, SBF, SKA, 
ALF, FOF 

2023

Pilottesta att ta fram och 
använda stadskvalitets- 
indikatorer i struktur-
skissarbetet.

Underlätta uppföljning och 
förbättringsarbete av den 
sociala hållbarheten i sam-
hällsbyggnadsprocessen.

SBF, SKA, FOF 2023

Utveckla en systematik för 
att involvera invånarna i 
framtagandet av struktur-
skisserna.

Öka invånarnas delaktighet 
och inflytande i den sam-
hällsbyggande processen.

SBF, FOF 2023

Pröva att arbeta med ökad 
social hänsyn i markan-
visning.

Skapa en aktiv markan-
visning som tar hänsyn till 
sociala aspekter.

SKA, SBF 2023

Samla och sprida utveck-
lingsmedel som invånarna 
kan söka för att påverka sin 
närmiljö.

Skapa ökad möjlighet för 
invånarna att påverka sin 
närmiljö.

SKA, FOF

Genomföra åtgärder ur den 
gemensamma handlings- 
planen för den fysiska 
miljön tillsammans med 
fastighetsägare på Norrby.

Skapa en mer trivsam och 
trygg miljö för boende på 
Norrby genom samordnade 
insatser.

TEK, Bostäder i 
Borås

2023

2.3.1 Beskrivning av aktiviteter

Framtagande av statistikdatabas 
Inom Borås Stads förvaltningar finns mycket statistik och kunskap om olika geografiska områden 
och grupper i staden. Idag sammanställs en stor del av denna statistik i Välfärdsbokslutet 
– en jämlikhetsrapport som mäter hur hälsan och välfärden utvecklas i Borås över tid. 
Välfärdsbokslutet innehåller indikatorer som ger kunskap om skillnader i livsvillkor mellan 
olika grupper och geografiska områden i Borås. På så vis är Välfärdsbokslutet ett viktigt verktyg 
vid planering och uppföljning för stadens förvaltningar och bolag. För att ytterligare stärka 
det kunskapsbaserade arbetet som redan görs utifrån Välfärdsbokslutet ska en statistikdatabas 
tas fram. Statistikdatabasen kommer göra det möjligt att inhämta och visualisera statistik 
efter behov, samt underlätta uppföljningen av den sociala hållbarhetens status över tid utifrån 
geografiska områden. Fritids och folkhälsoförvaltningen leder en grupp som arbetar med att 
realisera statistikdatabasen. 
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Utveckla metodstöd för användandet av statistikdatabasen 
En utmaning i att arbeta kunskapsbaserat är att hitta systematiska arbetssätt för hur kunskapen 
kan nyttjas vid planering och uppföljning av verksamheten. Vid uppföljningen av arbetet med 
Välfärdsbokslutet framkom att förvaltningarna och bolagen önskar stöttning i att utveckla 
kunskapsbaserade arbetssätt utifrån Välfärdsbokslutet. I samband med Välfärdsbokslutet 2021 
arbetade man därför fram ett dialogbaserat processtöd som förvaltningarna kan nyttja som 
ett dialogstöd. För att förstärka arbetet finns behov av att utveckla systematiska metoder och 
ett händelsebaserat stöd. Processtödet ska därför kompletteras med ett interaktivt metodstöd 
som säkerställer att statistikdatabasen används på ett likvärdigt och ändamålsenligt sätt.  

Framtagande av handlingsplan mot hemlöshet 
Hemlöshet är ett komplext problem som kan härledas till både strukturella och individuella 
faktorer. För socialtjänsten blir hemlösheten dessutom ett allt mer centralt problem som kräver 
gemensamma åtgärder på flera områden och nivåer. Under 2022 har en förvaltningsöver 
skridande arbetsgrupp tagit fram ett förslag på program mot hemlöshet för Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige att besluta om. Nästa steg i arbetet blir att utifrån programmet arbeta 
fram en stadsövergripande handlingsplan med insatser som syftar till att nå målsättningar i det 
framtagna programmet. Berörda nämnder och förvaltningar kommer involveras i framtagande 
av handlingsplanen. Insatserna i handlingsplanen ska utgå från programmets 4 fokusområden: 
1) Bostadsförsörjning för alla, 2) Förebygga hemlöshet, 3) Möta den akuta hemlösheten och 
4) Steget vidare till egen bostad. 

Pilottesta att ta fram och använda stadskvalitetsindikatorer i strukturskissarbetet 
Forskning visar att mätbara faktorer i den byggda miljön har stor inverkan på stadens sociala 
hållbarhet och dess livskvaliteter. Utformningen av livsmiljön är därmed avgörande för att 
stärka den sociala sammanhållningen och motverka segregationen i staden. För att kunna säker
ställa en hållbar stadsutveckling behöver kommunen stödja sig på tydliga mått och indikatorer.  
Stadskvalitetsindikatorer är både styrmedel och kunskapsbärare som bidrar till rationellt 
grundade beslut och förenklar uppföljningen av viktiga mål. Med hjälp av stadskvalitets 
indikatorer fångar vi stadens komplexitet, samtidigt som olika områdens specifika behov och 
utvecklingsmöjligheter tydliggörs. Under 2023 pilottestas framtagandet och användandet av 
stadskvalitetsindikatorer i arbetet med strukturskisser för att i ett tidigt skede kunna planera 
för ökad hållbarhet i stadsbyggandet. 

Utveckla en systematik för att involvera invånarna i framtagandet av strukturskisserna 
Strukturskisserna är levande dokument som beskriver den, för stunden, gemensamma tanken 
och översiktliga bilden av hur Borås Stads planering hänger ihop på övergripande nivå  med 
framtiden i fokus. Strukturskissen utgår från de ambitioner och inriktningar som kommunen  
pekar ut i översiktsplanen, och vägleder sedan framtagandet av detaljplaner. Målet med struktur 
skissarbetet är att konkretisera intentioner för stadsutvecklingen, med särskilt fokus på livet 
mellan husen, såsom parker, gator och mötesplatser. Strukturskisserna kan, tack vare sin 
levande och översiktliga utformning, även utgöra bra forum för invånarnas delaktighet 
i stadsplaneringen. Under 2023 ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen för att utveckla 
arbetssätt och metoder för att på ett mer strukturerat sätt arbeta med dialog och inflytande  
i strukturskisserna.
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Pröva att arbeta med ökad social hänsyn i markanvisning 
Ett aktivt arbete med kommunens egen mark kan fungera som ett verktyg för att främja den 
sociala hållbarheten i stadsutvecklingen. I översynen som gjorts av styrdokumenten i den sam
hällsbyggande processen framkom att Borås Stad i nuläget främst arbetar med direktanvisning, 
vilket innebär att kommunen sällan tar initiativ till byggande. Ett sätt för staden att inta en 
mer aktiv roll i processen är att i högre utsträckning använda sig av markanvisningstävlingar. 
Markanvisningstävlingen som förfarande innebär att kommunen upprättar förfrågnings 
underlag som beskriver förutsättningarna med bedömningskriterier för tävlingen. Byggaktörer 
inkommer sedan med projektidéer och en jury bestående av tjänstepersoner utser en vinnare 
utifrån uppställda bedömningskriterier. På så vis kan kommunen säkerställa att byggprocessen 
genomsyras av social hänsyn som främjar den sociala hållbarheten i staden. Ambitionen inför 
2023 är att testa forskningsbaserade markanvisningstävlingar som ett steg i att uppnå en mer 
aktiv markpolitik med social hänsyn.

Samla och sprida utvecklingsmedel som invånarna kan söka för att påverka sin närmiljö 
Inom Borås Stad finns många typer av bidrag och utvecklingsmedel som kan sökas av både 
föreningar och privatpersoner. Det saknas dock en samlad information om vilka medel som 
idag finns att söka, vilket försvårar för invånarna att tillgodogöra sig möjligheterna. Ett arbete 
med att skapa en enhetlighet i hur medlen presenteras på stadens externa hemsida har därför 
inletts under 2022. Målsättningen är att invånarna så småningom ska kunna ta del av samlad 
information om sökbara medel via en överordnad sida på hemsidan. Syftet med aktiviteten är 
att invånarna enkelt ska kunna hitta utvecklingsmedel att söka utifrån målgrupp och intresse, 
som kan användas för att göra insatser i den egna närmiljön. Inom ramen för aktiviteten ryms 
även en kommunikationsinsats kring utvecklingsmedlen i syfte att nå ut med information till 
de målgrupper som idag inte har kunskap om dessa möjligheter, för att de i högre utsträckning 
ska kunna delta i utvecklingen av sin närmiljö.

Genomföra åtgärder ur den gemensamma handlingsplanen för den fysiska miljön 
tillsammans med fastighetsägare på Norrby  
Borås Stad arbetar med förbättringar i den fysiska och offentliga miljön genom förändrad 
skötsel och/eller nyprojektering, men också genom kontinuerliga punktinsatser kopplat 
till felanmälningar och synpunkter. Det finns även etablerade metoder och forum genom 
trygghetsvandringar/trygghetsronder, Säker och trygg kommun, Brottsförebyggande rådet, 
Lokala nätverksgrupper och EST (Effektiv samordning för trygghet). Ett av de prioriterade 
områdena i ESTarbetet är Norrby. 

Under 2022 har staden, under ledning av Tekniska förvaltningen, samverkat med fastighets
ägarna på Norrby för att förbättra de yttre miljöerna på Norrby. Efter samverkan och rund
vandring på området har staden och fastighetsägarna gemensamt tagit fram en handlingsplan 
i syfte att ytterligare stärka samarbetet kring den fysiska miljön. Under 2023 är målsättningen 
att genomföra de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen tillsammans med fastighetsägarna. 
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2.4 Handlingsplan Områdesutveckling Norrby

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Testa att arbeta utifrån framtagen 
områdesutvecklingsmodell i sam-
verkan med boende och förenings- 
liv på Norrby.

Arbeta utifrån en kommunge-
mensam organisering i områdes-
utvecklingsarbetet. 

FOF, SKA, 
Bostäder i 
Borås 

2023

Färdigställa en gemensam målbild 
”Drömmen om Norrby” för om-
rådesutvecklingsarbetet på Norrby. 

Skapa tydliga och gemensamma 
prioriteringar i områdesutveck-
lingsarbetet på Norrby.

SKA, FOF, 
Bostäder i 
Borås

Ht-2022

Följa upp effekter och erfaren- 
heter av att arbeta utifrån områdes-
utvecklingsmodellen på Norrby.

Skapa förutsättningar att utveckla  
och förflytta arbetet utifrån 
områdesutvecklingsmodellen till 
fler områden.

SKA,FOF, 
Bostäder i 
Borås 

2023

Involvera näringslivet i områdes-
utvecklingen på Norrby.

Förstärka den kommungemen-
samma organiseringen i områdes- 
utvecklingsarbetet.

Bostäder i 
Borås, SKA, 
FOF

2023

Sprida framtagna kunskapsunder- 
lag för Norrby, Hässleholmen, 
Sjöbo och Hulta inom kommun, 
föreningsliv och på sikt näringsliv.  

Skapa förutsättningar att arbeta 
kunskapsbaserat utifrån om-
rådenas behov.

FOF, SKA 2023

Sprida framtaget kommunika-
tionsmaterial för områdesutveck-
lingen på Norrby inom kommun, 
föreningsliv och på sikt näringsliv. 

Säkerställa gemensam kommu-
nikation om områdesutvecklingen 
på Norrby för att mobilisera för 
förändring.

SKA, FOF, 
Bostäder i 
Borås

2023

Ta arbetet utifrån områdesutveck-
lingsmodellen vidare till Hässle-
holmen och Sjöbo.

Förstärka och utveckla områdes-
utvecklingsarbetet på Hässle- 
holmen och Sjöbo.

SKA, CKS,  
FOF, Bostäder 
i Borås

2023

Genomföra åtgärder ur den gemen- 
samma handlingsplanen för den 
fysiska miljön tillsammans med 
fastighetsägare på Norrby.

Skapa en mer trivsam och trygg 
miljö för boende på Norrby  
genom samordnade insatser.

TEK, 
Bostäder i 
Borås

2023

Utbilda och anställa unga, som 
står utanför arbetsmarknaden, 
till ungdomsledare som sedan 
handleder ferieungdomar.

Skapa en meningsfull vardag och 
bidra till ökad självständighet  
för unga.

ALF, 
Bostäder i 
Borås, SISU

2023

Utveckla uppsökande verksamhet 
genom en arbetsmarknads- 
handläggare och en studie- och 
yrkesvägledare på Norrby.

Öka antalet invånare på Norrby 
med utbildning på gymnasienivå.

GVUF, ALF Start  
Ht-2022  
och hela 
2023

Bygga upp ett centrum för ungas 
entreprenörskap.

Skapa förutsättningar för att unga 
ska få tillit till sig egen förmåga 
och omgivning och att fler unga 
ska ha stödjande nätverk.

GVUF, KUF, 
FOF, civil-
samhället, 
näringslivet

2023-
2025

Implementera ett Integrerat 
team för tidiga och förebyggande 
insatser för unga 13-16 år som har 
förhöjd risk att hamna i kriminal-
itet och missbruk.

Samlat, koordinerat och riktat  
stöd till unga som motverkar 
att de hamnar i kriminalitet och 
missbruk.

IFO, GRF, 
FOF och 
polisen

2022-
2024

Utveckla arbetsformer och erbjuda 
tidigt stöd till föräldrar och barn 
lokalt på Hässleholmen, Norrby 
och Sjöbo.

Skapa förutsättningar för barn 
och unga att växa upp med  
stödjande vuxna som stärker 
deras hälsa och livsvillkor.

IFO, FOF och 
KUF

2022-
2024
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2.4.1 Beskrivning av aktiviteter

Testa att arbeta utifrån framtagen områdesutvecklingsmodell i samverkan med 
boende och föreningsliv på Norrby
Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en 
gemensam områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samverkan mellan nämnda parter 
kan organiseras. Aktiviteten under 2023 handlar om att testa att arbeta utifrån den gemensamt 
framtagna modellen. Genom att arbeta utifrån en kommungemensam organisering skapas 
möjlighet att genomföra större förändring än vad en enskild aktör kan utföra ensam. 

Under hösten 2022 kommer gemensamma arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och 
boende att startas upp. Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen 
målbild, arbeta med genomförandet av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden 
som bidrar till att målbilden uppnås. Arbetsgrupperna leds av representanter från förenings
livet och utgår från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, 
Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på  
1 miljon kr för genomförandet av aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från 
staden och föreningslivet finns, stödjer arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en 
gemensam riktning i arbetet och genom att lyfta utvecklingsområden från arbetsgrupperna 
vidare till rätt aktör vid behov. FOF samordnar arbetet från kommunen och för att lyckas 
arbeta utifrån framtagen områdesutvecklingsmodell kommer det krävas ett aktivt deltagande 
från samtliga förvaltningar.
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Färdigställa en gemensam målbild ”Drömmen om Norrby” för områdesutvecklings- 
arbetet på Norrby
Utan en helhetsbild och samsyn försvåras möjligheterna att göra prioriteringar som bidrar till 
en positiv samhällsutveckling. En förutsättning för ett framgångsrikt områdesutvecklingsarbete 
är därför att tillsammans med föreningsliv, boende och verksamma aktörer på Norrby formulera 
en gemensam målbild. Målsättningen är att peka ut gemensamma prioriteringar i arbetet. 

Det finns kunskap om vilka drömmar boende på Norrby har om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritidsoch folkhälsoförvaltingen 
och Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under 
våren 2022 under ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer 
kommun, föreningsliv och boende att formulera en gemensam målbild för Norrby.  
Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022.  

Följa upp effekter och erfarenheter av att arbeta utifrån områdesutvecklingsmodellen 
på Norrby
Under 2022 har en modell för hur områdesutvecklingsarbetet kan vara organiserat arbetats 
fram. Det finns en ambition om att arbetet utifrån modellen ska kunna appliceras på fler 
områden, men också kunskap om att arbetet utifrån modellen behöver anpassas utifrån varje 
områdes förutsättningar och behov. För att få kunskap om effekterna och erfarenheterna av 
att arbeta utifrån modellen på Norrby genomförs under 2023 en uppföljning. Kunskapen 
från uppföljningen ska bidra till att utveckla områdesutvecklingsmodellen och bidra till att 
modellen kan tas vidare till, och anpassas utifrån, fler områdens behov och förutsättningar. 

Involvera näringslivet i områdesutvecklingsarbetet på Norrby
Näringslivet är en viktig samhällsaktör och har en avgörande roll i arbetet för att uppnå ett 
socialt hållbart samhälle. Dels är näringslivet en aktör som kan bidra med lösningar, dels en 
aktör som kan bidra till att skapa arbetstillfällen. I den framtagna områdesutvecklingsmodellen 
finns kommun, föreningsliv och boende på Norrby med som samverkansaktörer. Ett utveck
lingsområde till 2023 är att involvera näringslivet i områdesutvecklingsarbetet på Norrby. 

Sprida framtagna kunskapsunderlag för Norrby, Hässleholmen, Sjöbo och Hulta  
Välfärdsbokslutet, Borås Stads jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, följer upp 
den sociala hållbarhetens status över tid. Som en förlängning av Välfärdsbokslutet har områ
desbaserade kunskapsunderlag om den sociala hållbarhetens status tagits fram för Norrby, 
Hässleholmen, Sjöbo och Hulta. Dessa kunskapsunderlag beskriver skillnader i livsvillkor 
mellan områdena och Borås i stort, men också skillnader i livsvillkor som finns på områdena. 
Aktiviteten handlar om att sprida kunskapen inom kommun, föreningsliv och näringsliv om de 
nämnda områdenas nuläge för att vi sedan ska arbeta utifrån områdenas behov. Målsättningen 
med aktiviteten är att stärka stadens kunskapsbaserade arbete för ett socialt hållbart Borås. 

Sprida framtaget kommunikationsmaterial för områdesutvecklingen på Norrby
För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att områdes 
utvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har 
det under 2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver  
områdesutvecklingsarbetet på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksam 
heter, förvaltningar och bolag som av föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att 
kommunicera områdesutvecklingsarbetet. Aktiviteten handlar om att sprida det framtagna 
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kommunikationsstödet inom kommun, föreningsliv och på sikt näringsliv samt att utveckla 
det i takt med arbetet framåt. Målsättningen är att säkerställa att alla nämnda aktörer pratar 
om ”samma sak på samma sätt” för att mobilisera för förändring. 

Ta arbetet utifrån områdesutvecklingsmodellen vidare till Hässleholmen och Sjöbo
Hässleholmen och Sjöbo är prioriterade områden i Borås Stads folkhälsoarbete och områden 
med stora socioekonomiska utmaningar enligt Delmos Segregationsindex, därför tas arbetet 
utifrån områdesutvecklingsmodellen vidare hit. Målsättningen är att utveckla och förstärka 
det redan pågående områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och Sjöbo. Arbetet tas vidare 
till Hässleholmen och Sjöbo utifrån två steg:

Kartlägga vilka förutsättningar, resurser och behov som finns på Hässleholmen och Sjöbo
För att förstärka områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och Sjöbo krävs först en kart
läggning av områdenas förutsättningar, resurser och behov. Utifrån kunskapsunderlag finns 
kunskap om livsvillkoren på Hässleholmen och Sjöbo. Denna kunskap behöver förstärkas 
med en kartläggning av vilka verksamma aktörer, samverkansform och drömmar det finns 
i områdena. Startskottet för att förstärka områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och 
Sjöbo blir därför att tillsammans med verksamma aktörer på området skapa en heltäckande 
nulägesbild av områdena.  Genom en nulägesbild får vi rätt förutsättningar att i nästa steg ta 
arbetet med områdesutvecklingsmodellen vidare till Hässleholmen och Sjöbo. 

Skapa samverkan mellan kommun, föreningsliv, boende och näringsliv i områdes-
utvecklingsarbetet
Genom att arbeta utifrån en kommungemensam organisering skapas möjlighet att genomföra 
större förändring än vad en enskild aktör kan utföra ensam. Därför testas en områdesutveck
lingsmodell som visar hur kommun, föreningsliv, boende och på sikt näringsliv kan samverka 
på områdesnivå på Norrby. Nästa steg, för att förstärka och utveckla det redan pågående 
arbete på Hässleholmen och Sjöbo, blir därför att tillsammans med berörda aktörer anpassa 
områdesutvecklingsmodellen utifrån Hässleholmen och Sjöbos förutsättningar och behov. 
Syftet är att stärka samverkan mellan aktörer på området. 

Genomföra åtgärder ur den gemensamma handlingsplanen för den fysiska miljön 
tillsammans med fastighetsägare på Norrby
Borås Stad arbetar med förbättringar i den fysiska och offentliga miljön genom förändrad 
skötsel och/eller nyprojektering, men också genom kontinuerliga punktinsatser kopplat 
till felanmälningar och synpunkter. Det finns även etablerade metoder och forum genom 
trygghetsvandringar/trygghetsronder, Säker och trygg kommun, Brottsförebyggande rådet, 
Lokala nätverksgrupper och EST (Effektiv samordning för trygghet). Ett av de prioriterade 
områdena i ESTarbetet är Norrby. 

Under 2022 har staden, under ledning av Tekniska förvaltningen, samverkat med fastighets
ägarna på Norrby för att förbättra de yttre miljöerna på Norrby. Efter samverkan och rund
vandring på området har staden och fastighetsägarna gemensamt tagit fram en handlingsplan 
i syfte att ytterligare stärka samarbetet kring den fysiska miljön. Under 2023 är målsättningen 
att genomföra de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen tillsammans med fastighetsägarna.
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Utbilda och anställa unga, som står utanför arbetsmarknaden, till ungdomsledare 
som sedan handleder ferieungdomar
RF SISU rekryterar ihop med områdesföreningarna GIF, BAIK och Norrby IF, sex unga 
ledare ur målgruppen unga arbetslösa 1825 år. Ledarna ska vara både killar och tjejer och 
från områdena där dessa föreningar verkar d.v.s. Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. De anställs 
och utbildas av RF SISU och genom en ungdomsanställning får de arbete en period på 56 
månader. Ungdomsledarna arbetsleds av en projektledare som även den anställs av RF SISU.

Ungdomsledarna anordnar aktiviteter för barn och ungdomar på områdena samt involverar 
föreningar för att få en bredd på aktiviteterna. Aktiviteterna sker på dagar, kvällar och helger 
och ska rikta sig mot såväl tjejer som killar.

Under sommaren är sedan tanken att ungdomsledarna tillsammans med Bostäder i Borås leder 
ferieungdomar på Norrby (möjligen fler områden). Projektledaren håller ihop arbetet och har 
dialog med främst Bostäder men även andra intressenter på området.

Utbildning och anställning ger erfarenhet och motivation samt kontakter som stärker möj
ligheten till vidare jobb. Att få en egen lön bidrar till ökad självständighet och bygger på 
självkänslan. Genom att aktivera sig får ungdomarna en meningsfull vardag, vilket minskar 
risken för exempelvis kriminalitet. För en del kommer det vara det första jobbet man har, vilket 
är ett viktigt första steg för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Aktiviteten bidrar förhoppningsvis också till att ungdomsledarna fortsätter att engagera sig i 
en förening där bra ledare behövs.

Utveckla uppsökande verksamhet genom en arbetsmarknadshandläggare och en 
studie- och yrkesvägledare på Norrby
En arbetsmarknadshandläggare från ALF och en coach samt en studie och yrkesvägledare från 
GVUF arbetar uppsökande och motiverande tillsammans med andra verksamma aktörer på 
Norrby för att erbjuda insatser mot studier. Målet är att öka antalet invånare på Norrby med 
utbildning på gymnasienivå. Insatsen ska vara på individnivå och utbildning behöver därför 
erbjudas utifrån individuella förutsättningar med målet att komma vidare i utbildningsnivå 
men med det långsiktiga målet att nå gymnasieutbildning. Vi startar på Norrby då insatsen 
ska bidra till pågående områdesutveckling och enligt statistik från välfärdsbokslutet är det 
stora skillnader gällande utbildningsnivå på Norrby jämfört med Borås som helhet. Ca 35 % 
av invånarna på Norrby har högst förgymnasial utbildning medan siffran för Borås är 13 %.

Det kan också vara aktuellt med jobbsökande insatser både individuellt och på en mer  
övergripande nivå. Detta som ett led i att på sikt komma vidare till studier.

Att bygga upp ett centrum för ungas entreprenörskap 
Med ett centrum för ungas entreprenörskap vill vi skapa bryggor mellan skola och externa part
ners inom näringslivet och offentlig sektor för att ge unga förutsättningar att kunna delta aktivt 
i samhället. Tanken är att stödja ungas entreprenörskap i bred mening, men också utveckla 
en medvetenhet hur man möter det som väntar under och efter avslutade studier. Centrum 
för ungas entreprenörskap är ett samarbete mellan Borås Stads verksamheter, näringslivet och 
civilsamhället. Avsikten är att finna former för förlängning eller permanentande av verksamheten.
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Ett centrum för ungas entreprenörskap ska bidra till att hjälpa målgruppen ta eget ansvar och 
agera för sin framtid samt stärka deras välmående genom att motivera och coacha dem till nya 
insikter, kunskaper och handlingar. Genom att unga får möjlighet att pröva sina idéer, stärka 
sitt nätverk och självförtroende får de förutsättningar för att komma in i arbetslivet och bli 
delaktiga i samhället.

Implementera ett Integrerat team för tidiga och förebyggande insatser för unga 
13-16 år som har förhöjs risk att hamna i kriminalitet och missbruk
Tanken med det Integrerade Teamet är att utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyg
gande insatser för unga 1316 år som har normbrytande beteende och förhöjs risk att hamna 
i kriminalitet och missbruk. Integrerat team ska arbeta med att söka upp unga och deras 
närstående/vårdnadshavare för att motivera, lotsa till och koordinera gemensamma insatser 
från de olika representerade förvaltningarna, de fristående skolorna och polis. I uppdraget 
ingår att kartlägga ungdomens och nätverkets behov och styrkor och genomföra screening 
av kända risk och skyddsfaktorer med stöd av rekomederat bedömningsverktyg. Det inte
grerade teamet kommer arbeta som ett komplement till de befintliga resurser som finns inom 
förvaltningarna idag. Ett samlat, koordinerat och riktat stöd till unga ska motverka att unga 
hamnar i kriminalitet och missbruk.

Utveckla arbetsformer för tidigt stöd till föräldrar och barn lokalt på 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. 
Den bärande tanken är att föräldrar och barn ska få tidigt stöd genom att det ska finnas soci
alrådgivaren på mötesplatserna. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande med att stärka 
relationen mellan föräldrar och socialtjänst för att kunna erbjuda tidigt stöd och motivera 
familjer att ta emot biståndsbedömda insatser. Föräldrar ska nås av tidigt stöd såsom exempelvis 
rådgivande samtal och föräldraskapsutbildningar och barn ska kunna få kurativa samtal. Den 
primär målgrupp är barn och unga från 7 år samt deras föräldrar, men också övriga besökare 
på mötesplatsen. För att möjliggöra detta krävs bred samverkan med skolor, stadsdelsvärdar, 
fältgruppen, föreningslivet och de kommunala mötesplatserna. 

Målsättningen är att stärka föräldrar i deras föräldraskap och hjälpa föräldrar och barn att 
finna sina egna resurser vilket främja goda uppväxtmiljöer för barn och unga.
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2.5 Handlingsplan Övergripande

 
2.5.1 Beskrivning av aktiviteter

Utöver handlingsplanerna som är kopplade till de specifika målområdena och områdesutveck
lingen har övergripande aktiviteter identifierats. Det innebär att de utpekade aktiviteterna 
spänner över samtliga målområden och syftar till att stärka de organisatoriska förutsättningarna 
för arbetet med att öka jämlika livsvillkor och god hälsa.

Identifiera, utveckla och implementera indikatorer och kvalitativa analyser för 
uppföljning av arbetet inom SHB

Syftet med aktiviteten är att utveckla en god uppföljningsstruktur för Socialt hållbart Borås. 
Dels handlar det om att se över befintliga indikatorer men också, om behov finns, att ta fram 
nya indikatorer kopplade till invånarnas livsvillkor, ur ett livscykelperspektiv. För att kunna 
synliggöra hur livsvillkoren ser ut för våra invånare krävs det i vissa fall att kvantitativa data 
kompletteras med kvalitativa data. Stadenövergripande analyser behöver utvecklas och stärkas 
för att kunna göra gemensamma avvägningar och prioriteringar. Analyser behövs för att  
synliggöra och ge bättre kunskap om behov, förutsättningar och konsekvenser för olika sektorer, 
målgrupper och i olika delar av staden. Analyser ska också underlätta och bidra till bättre 
prioriteringar som gynnar invånarnas livsvillkor.

Utveckla kommunikationsarbetet för Socialt hållbart Borås

De insatser som görs inom kommunikation har till syfte att i ett första steg ge stöd åt de personer 
inom organisationen som är bärare av budskapen. Kommunikation har också till uppgift att 
kommunicera målbilderna och intentionen med arbetet. Dessa budskap och berättelser sprids 
i befintliga kanaler. De övergripande budskapen, som skapar en enhetlighet, återfinns i bud
skapsplattormen. Kommunikation ska också samordna kommunikationen som genomförs av 
förvaltningarna, vilket också bidrar till en enhetlig bild av vad vi gör och varför. Det förenklar 
jobbet för alla. För varje aktivitet och målområde kommer en specifik kommunikationsplan 
att göras av respektive ansvarig kommunikatör. 

Utveckla kompetenshöjande insatser

Denna aktivitet syftar till att utveckla nya kompetenshöjande insatser som bidrar till en fortsatt 
utveckling och fördjupning av kunskapen om livsvillkor och hälsa och hur vi kan påverka det 
genom vårt arbete i Borås Stad. Det kan exempelvis innefatta fördjupande seminarieforum, 
konferenser och utbildningsinsatser.

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Identifiera, utveckla och imple-
mentera indikatorer och kvalitativa 
analyser för uppföljning av arbetet 
inom SHB.

Skapa förutsättningar för fler 
ändamålsenliga och kunskaps-
baserade insatser för att motverka 
segregation och öka jämlik hälsa.

FOF, SKA Fortlöpande

Utveckla kompetenshöjande 
insatser.

Stärka deorganisatoriska
förutsättningarna för arbetet 
med att öka jämlika livsvillkor 
och bättre hälsa.

SKA Fortlöpande

Utveckling av kommunikations- 
arbetet för Socialt hållbart Borås.

Skapa en enhetlig bild av
Socialt hållbart Borås.

SKA Fortlöpande
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2.6 Giltighetstid
Denna handlingsplan gäller för perioden 2022–2024.

3 Uppföljning av handlingsplanen
Handlingsplanen kommer att följas upp årligen på aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning 
för genomförandet av de utpekade aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade 
målområdena. Resultatet kommer även att kopplas till den övergripande uppföljningen på 
målområdesnivå som kommer att ske vartannat år.





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Organisering av relationsvåldsenheten 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

1. Individ-och familjeomsorgsnämndens reglemente, § 2, kompletteras 

med följande uppgift; Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive 

hedersrelaterat våld. 

2. Arbetslivsnämndens reglemente § 2 utgår följande uppgift; 

relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld  

3. Förändringarna i reglementena gäller från den 1 januari 2023.  

 

 

 

 

Datum 

2022-11-01 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-09 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00690 1.3.1.0 Programområde 02 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-10-28 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

Kc2 



 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00690 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Organisering av Relationsvåldsenheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Individ-och familjeomsorgsnämndens reglemente, § 2, kompletteras 

med följande uppgift; Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive 

hedersrelaterat våld. 

2. Arbetslivsnämndens reglemente § 2 utgår följande uppgift; 

relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld  

3. Förändringarna i reglementena gäller från den 1 januari 2023.  

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I överenskommelsen rörande vissa frågor inför mandatperioden 2023-01-01-

2026 -12-31 kom partierna överens om att relationsvåldsenheten med 

uppdragen – Hedersamordning, MIKA-mottagningen (Stöd för personer som 

har sex mot ersättning, Hedersvåld och förtryck) flyttas från 

Arbetslivsnämnden till Individ-och familjeomsorgsnämnden. Förändringen 

gäller från den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Individ-och 

familjeomsorgsnämndens reglemente, § 2, kompletteras med följande uppgift; 

Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld och att 

motsvarande stycke; relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld stryks ifrån 

Arbetslivsnämndens reglemente. 

Budgeten som förs över från Arbetslivsnämnden till Individ-och 

familjeomsorgsnämnden hanteras i budgetärendet. 

Arbetslivsnämnden har som uppdrag att besluta om försörjningsstöd, vilket 

även Relationsvåldsenheten beslutar om för den som blivit utsatt för våld och 

behöver hjälp i det akuta skedet. Detta för att den som är våldsutsatt inte ska 

behöva hantera en mängd kontakter utan få ett samlat stöd.  

Kommunstyrelsens bedömning är att uppgiften att besluta om försörjningsstöd 

inte ska följa med överflyttningen av relationsvåldsenheten, inklusive 

hedersrelaterat våld till Individ-och familjeomsorgsnämnden. Att 

Arbetslivsnämnden fortsatt är den enda nämnden som innehar uppgiften att 

betala ut försörjningsstöd ses som en viktig princip. Kommunstyrelsen 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

förutsätter att Individ-och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden 

kommer att hitta en gemensam lösning så att den enskilda individen inte 

kommer i kläm. 

Sammanfattningsvis innebär förändringsförslaget att uppgiften att bevilja 

försörjningsstöd stannar kvar på Arbetslivsnämnden, medan 

relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld, organiseras under Individ- 

och familjenämnden. Enheten förutsätts att fortsatt arbeta utifrån de metoder 

som enheten använder redan idag. Metoden fokuserar på målgruppens behov 

och handlar bland annat om att ha en och samma kontakt hela vägen. 

Socialsekreteraren blir spindeln i nätet för en person som är ett brottsoffer och 

behöver stöd.  

 

Beslutsunderlag 

1.  Reglemente för arbetslivsnämnden 

2. Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

3. Författningssamlingen/Lisette Elander 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

Reglemente för Arbetslivsnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-09-26 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2019-09-26 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 

 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella 
minoriteter och förvaltningsområde för finska. 

 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 

 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 

 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads- 
politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 

 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 

 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 

 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 
för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 

 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld 

 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 

 Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder 

 personliga ombud, 
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 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 
sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 



 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 
 
 

 

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-09-26 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2019-09-26 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 

Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg. 
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd. 
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 

 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 

I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 

inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen. 

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter 
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 

Nämnden ansvarar för relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Överförmyndarnämndens tjänstemannaorganisation 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

- § 2 Tjänstemannaorganisation Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är 

Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden stryks ifrån 

Överförmyndarnämndens reglemente, då tjänstemannaorganisationen 

flyttar över till Stadsledningskansliet.  

- 5§ Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala omsorgsförvaltningen 

som lyder under Sociala omsorgsnämnden ändras till Överförmyndarnämndens 

förvaltningsorgan är dock Stadsledningskansliet som lyder under Kommunstyrelsen i 

det gemensamma reglementet.  

- Förändringarna i reglementena gäller från den 1 januari 2023.  

 

 

 

 

Datum 

2022-11-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00792 1.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 

Kc3 



 

 

 

Datum 

2022-10-28 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00792 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Överförmyndarnämndens tjänstemannaorganisation 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- § 2 Tjänstemannaorganisation Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är 

Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden stryks ifrån 

Överförmyndarnämndens reglemente, då tjänstemannaorganisationen 

flyttar över till Stadsledningskansliet.  

- 5§ Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala omsorgsförvaltningen 

som lyder under Sociala omsorgsnämnden ändras till Överförmyndarnämndens 

förvaltningsorgan är dock Stadsledningskansliet som lyder under Kommunstyrelsen i 

det gemensamma reglementet.  

- Förändringarna i reglementena gäller från den 1 januari 2023.  

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Som en del i partiöverläggningarna för mandatperioden 2022-2026 beslutades 

det att Överförmyndarnämndens tjänstemannaorganisation flyttas från Sociala 

omsorgsnämndens förvaltning till Kommunstyrelsens förvaltning.  Det är framförallt ur ett 

medborgarperspektiv som flytten föreslås. Detta för att 

Överförmyndarnämndens uppdrag inte ska bli otydligt utan att nämnden ska 

upplevas som fristående och självständig.  

Överförmyndarenheten lyder under Överförmyndarnämnden, där enheten både 

handlägger och bereder ärenden åt nämnden. I sak förändras inte arbetet för 

Överförmyndarenheten mer än att det blir en ny organisationstillhörighet.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att skrivningen tas bort ifrån 

Överförmyndarnämndens reglemente, och att det enbart räcker med att göra en 

ändring i det gemensamma reglementet under 4 § Personalansvar, där en 

liknande skrivning finns.  

Beslutsunderlag 

1. Reglemente för Överförmyndarnämnden 

2. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 

Stad 
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Samverkan 

FSG 2022-10-27 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Överförmyndarnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

3. Författningssamlingen/Lisette Elander 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 
 
 

 

Reglemente för Överförmyndarnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 

 
 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller fr o m 2019-06-19 

 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 
§ 1 Målet med verksamheten 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt 
annan lag och författning. 

 

§ 2 Tjänstemannaorganisation 
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under 
Sociala omsorgsnämnden. 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-06-22 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 

Gäller från och med: 2022-06-22 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 

 
Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, 
verkar och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid 
behov. Borås Stad har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och 
förankra visionen. Nämnderna ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad 
och på sätt som stöder visionen. 

 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet. 

 
Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika 
levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i 
livet och goda uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö. 

 

Uppgifter 

 
 

2 § Uppdrag och verksamhet 

 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. 

 

3 § Organisation inom verksamhetsområdet 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 

 

4 § Personalansvar 

 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen Stadsledningskansliet som lyder under Sociala omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen. 

 
 

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar 

 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 

 
 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige 

 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 

 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 
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Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 

7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 

 
 

8 § Information, samråd och samordning 

 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse. 

 

9 § E-petition 

 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 

Arbetsformer 

 
 

10 § Tidpunkt för sammanträden 

 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 

bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 



BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 

det 

 
 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 

för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

 
11 § Kallelse 

 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 

om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 

randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

 
12 § Offentliga sammanträden 

 
Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § 

Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den 

mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden så 

beslutar. 

 

 
13 § Sammanträden på distans 

 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 

varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 

len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 

ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden. 
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14 § Närvarorätt 

 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 

i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 

särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

 
15 § Sammansättning 

 
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 

Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

 
16 § Ordföranden 

 
Det åligger ordföranden att 

 
1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 

2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

 

17 § Vice ordförandena 

 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
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18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 

19 § Förhinder 

 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 

 

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring 

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 

än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 

tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 

nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 

huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 

 
21 § Justering av protokoll 

 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

 

Övrigt 
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22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

 
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

23 § Författningssamling 

 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 

 
 

24 § Delgivningsmottagare 

 
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 

25 § Undertecknande av handlingar 

 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Följande organisationsändringar gäller fr.o.m. den 1 januari 2023 

- Det kommunala Lantmäteriet går över till Tekniska nämnden från 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

- Avdelningarna Mark-och Exploatering och Strategisk samhällsplanering går 

över till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Stadsledningskansliet  

Kommunstyrelsens uppdrag ändras inte. 

 

- Kommunstyrelsen får ansvaret för att revidera och följa upp Energi-och 

klimatstrategin och Miljöprogrammet. 

 

- Kommunstyrelsen reglemente kompletteras under § 3 med ansvar för 

uppgiften övergripande klimat-och miljöfrågor medan uppgiften 

miljöstrategiska frågor stryks. 

 

- Följande meningar under § 2 i Miljö- och Konsumentnämndens reglemente 

stryks: Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna 

miljöstrategiska frågor. Nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska 

frågor berörs. 

- Uppgiften rörande dispens och tillsyn av strandskydd går över från Miljö-och 

Konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente kompletteras med uppgiften under § 

2 och Miljö-och konsumentnämndens reglemente ändras på så sätt att 

uppgiften rörande strandskydd utgår 

-  

- En uppföljning av organisationsförändringen ska göras till 

Kommunfullmäktige under våren 2024. 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Kc4 



 

 

Datum 

2022-11-09 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00688 1.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2022-10-31 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
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Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00688 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Följande organisationsändringar gäller fr.o.m. den 1 januari 2023 

- Det kommunala Lantmäteriet går över till Tekniska nämnden från 

Samhällsbyggnadsnämnden  

 

- Avdelningarna Mark-och Exploatering och Strategisk samhällsplanering går 

över till Samhällsbyggnadsförvaltningen från Stadsledningskansliet  

Kommunstyrelsens uppdrag ändras inte. 

 

- Kommunstyrelsen får ansvaret för att revidera och följa upp Energi-och 

klimatstrategin och Miljöprogrammet. 

 

- Kommunstyrelsen reglemente kompletteras under § 3 med ansvar för 

uppgiften övergripande klimat-och miljöfrågor medan uppgiften 

miljöstrategiska frågor stryks. 

 

- Följande meningar under § 2 i Miljö- och Konsumentnämndens reglemente 

stryks: Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna 

miljöstrategiska frågor. Nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska 

frågor berörs. 

- Uppgiften rörande dispens och tillsyn av strandskydd går över från Miljö-och 

Konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente kompletteras med uppgiften under § 

2 och Miljö-och konsumentnämndens reglemente ändras på så sätt att 

uppgiften rörande strandskydd utgår 

-  

- En uppföljning av organisationsförändringen ska göras till 

Kommunfullmäktige under våren 2024. 

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis innebär förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
följande: 
 
Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen får ett större ansvar för de kommunövergripande klimat- och 
miljöfrågorna. Medarbetare med fokus på cirkulär ekonomi och arbete med de 
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klimat -och miljöstrategiska styrdokumenten kommer att flytta från 
Miljöförvaltningen till Samhällsbyggandsförvaltningen med uppgift att handlägga 
ärenden åt Kommunstyrelsen. Mark-och exploatering och Strategisk 
samhällsplanering flyttar över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningarna 
kommer fortsatt att handlägga och bereda ärenden åt Kommunstyrelsen.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget om dispens och tillsyn av strandskydd 
som idag ligger på Miljö-och Konsumentnämnden. Förstärkt kompetens inom 
fysisk planering flyttas över från Miljö-och Konsumentnämnden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får delar av den miljöstrategiska avdelningen till 
sig, samt avdelningarna mark-och exploatering och strategisk samhällsplanering 
från Stadsledningskansliet. Från Tekniska nämnden flyttar två tjänster till 
Samhällsbyggnadsnämnden som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande 
park och trafik i planeringsstadiet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få 
bereda ärenden till två nämnder Samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Den kommunala Lantmäteriavdelningen flyttas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämnden för att undvika jäv.  
 
Tekniska nämnden: 
Två tjänster flyttas över från Tekniska nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande park och trafik i 
planeringsstadiet. Den kommunala lantmäteriavdelningen flyttar till Tekniska 
nämnden för att undvika jäv då avdelningen mark-och exploatering som hanterar 
markägarfrågorna flyttar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Miljö-och Konsumentnämnden: 
Kompetens inom den fysiska planeringen inom miljöbalken och klimatanpassning 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Uppdragen inom cirkulär ekonomi och de 
kommunövergripande styrdokumenten energi-och klimatstrategi och miljöprogram 
flyttas till Kommunstyrelsen.  

 

Ärendet i sin helhet 

Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna 
rörande en omorganisation av samhällsbyggnadsprocessen:  
 
”Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till politiken 
och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat uppdrag gentemot 
de som bor och verkar i Borås. ” 
 

- Från tidiga till sena skeden  
- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  
- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman  
- Mark- och etableringsarbetet integreras  
- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 

överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 

Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  
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- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen överföras 
till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska uppdrag 
överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande  

 
Utifrån överenskommelsen i partiöverläggningarna rörande en förändrad 
samhällsbyggnadsorganisation har följande förslag upprättats: 
 
Kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen får ett större ansvar för de kommunövergripande klimat- och 
miljöfrågorna. Medarbetare med fokus på cirkulär ekonomi och arbete med de 
klimat -och miljöstrategiska styrdokumenten kommer att flytta från 
Miljöförvaltningen till Samhällsbyggandsförvaltningen med uppgift att handlägga 
ärenden åt Kommunstyrelsen. Avdelningarna Mark-och exploatering och Strategisk 
samhällsplanering flyttar över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningarna 
kommer fortsatt att handlägga och bereda ärenden åt Kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen föreslås även erhålla ansvaret för att revidera och följa upp 
Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet. 
 
Kommunstyrelsens reglemente, § 3, föreslås kompletteras med ansvar för 
uppgiften om övergripande klimat- och miljöfrågor medan uppgiften 
miljöstrategiska frågor stryks.   
 
Samhällsbyggnadsnämnden: 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget om dispens och tillsyn av strandskydd 
som idag ligger på Miljö-och Konsumentnämnden. Förstärkt kompetens inom 
fysisk planering flyttas över från Miljö-och Konsumentnämnden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får delar av den miljöstrategiska avdelningen till 
sig, samt avdelningarna mark-och exploatering och strategisk samhällsplanering 
från Stadsledningskansliet. Från Tekniska nämnden flyttar två tjänster till 
Samhällsbyggnadsnämnden som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande 
park och trafik i planeringsstadiet. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få 
bereda ärenden till två nämnder Samhällsbyggnadsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Den kommunala Lantmäteriavdelningen flyttas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Tekniska nämnden för att undvika jäv.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente, § 2, föreslås kompletteras med uppgiften 
rörande strandskydd med följande mening  
 ”rätt att besluta om dispens och utöva tillsyn i strandskyddsfrågor”. 
 
Tekniska nämnden: 
Två tjänster flyttas över från Tekniska nämnden till Samhällsbyggnadsnämnden 
som ska hjälpa till med de strategiska frågorna gällande park och trafik i 
planeringsstadiet. Den kommunala lantmäteriavdelningen flyttar till Tekniska 
nämnden för att undvika jäv då avdelningen mark-och exploatering som hanterar 
markägarfrågorna flyttar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Ingen ändring i reglementet föreslås. 
 
 
Miljö-och Konsumentnämnden: 
Kompetens inom den fysiska planeringen inom miljöbalken och klimatanpassning 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.  Uppdragen inom cirkulär ekonomi och de 
kommunövergripande styrdokumenten energi-och klimatstrategi och miljöprogram 
flyttas till Kommunstyrelsen.  
 

Miljö-och konsumentnämndens reglemente, § 2, ändras på så sätt att uppgiften 

rörande strandskydd utgår. 

I utredningen som bifogas ärendet finns en mer utförlig beskrivning av 
omorganiseringen.  
 

Reglementen 

Reglementena ändras enbart för att organisationen ska kunna vara på plats den 1 

januari 2023.  En översyn av reglementena kommer att ske i början av 2023 då det är 

en ny mandatperiod. Frågor kring ansvarsförhållande gällande Skyltning, lag (1998) 

med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning kommer hanteras 

i den översynen så att berörda nämnder kan ge sitt yttrande.  

Budget och Taxor 

Budgeten för överflyttning av verksamheter mellan nämnderna hanteras i 

Kommunfullmäktiges budgetärende. 

De äskanden som nämnderna har tagit upp inför budgetarbetet 2023 och som 

innefattar uppgifter som nu istället kan komma att tillhöra en annan nämnd, 

hanteras i det ordinarie budgetarbetet. 

När det gäller budgeten för Kommunstyrelsens verksamheter som föreslås gå över till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen så kommer denna ligga kvar för 2023 och inriktningen 

är att det ska gå över 2024 till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Yttrande från berörda nämnder 

Utredningen kring samhällbyggnadsorganisationen har skickats till Tekniska nämnden, 

Miljö- och konsumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Nämnderna ställer sig positiva till förändringen med ett antal synpunkter.  

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden poängterar att det är viktigt att den nya organisationen får tid att 

formera sig innan man utvärderar. Nämnden menar att en ny organisationsstruktur 

ofta tar längre tid än man tror.  

Kommunstyrelsen instämmer i kommentaren att det oftast tar längre tid än man tror 

att få till en organisationsförändring, men att det är bra att ändå göra en uppföljning 

under 2024 för att kunna göra eventuella justeringar. 

Tekniska nämnden anser att det är viktigt att den nya organisationen inte skapar nya 

gränser och att inte välfungerande projektorganisationer tillsammans med andra bolag 

och förvaltningar inte hamnar i skymundan för en ny linjeorganisation. 

Kommunstyrelsen håller med och vill poängtera att förvaltningar och nämnder 

behöver samarbeta med varandra för att lösa gemensamma uppdrag. Styr-och 
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ledningssystemet premierar helhet före delar och i det gemensamma reglementet står 

det att: All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 

stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare 

ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

Tekniska nämnden tar upp lokalfrågan som en viktig del i att vara en attraktiv 

arbetsgivare och att den hanteras på ett bra sätt. Lokalfrågan hanteras på 

förvaltningarna och om nämnderna behöver mer lokaler så är det viktigt att det tas upp 

i nämndernas lokalförsörjningsplaner.  

När det gäller frågor om framtida resurser och behov hänvisas detta till budgetarbetet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden ställer sig positiv till organisationsförändringen. Nämnden bedömer 

det positivt att strandskydds- och bygglovsverksamheterna kommer varandra 

närmare till följd av omorganisationen, så att boråsare och verksamheter med 

denna typ av ärenden har en och samma instans att föra dialog med. Av samma 

skäl tillstyrker förvaltningen att både dispensgivning och tillsyn avseende 

strandskydd överförs. Då den juristkompetens som funnits på 

Miljöförvaltningen och som varit viktig avseende beredningen av 

strandskyddsärenden inte förslås omfattas av organisationsförändringen, vill 

Samhällsbyggnadsförvaltningen understryka utredningens slutsats att 

förvaltningen kommer ha behov av utökad juridisk rådgivning från 

Stadsledningskansliet framöver.   

Kommunstyrelsen noterar att i svaret från Miljö-och Konsumentnämnden att 

nämnden skriver att de i dagsläget inte genomför någon strandskyddstillsyn för 

att nämnden uppger att de inte har fått någon finansiering för detta. Och att det 

i nuläget finns ett trettiotal klagomål där det skulle behövas tillsyn. Detta 

kommer innebära en ökad arbetsbelastning för Samhällsbyggnadsnämnden och 

förvaltningen till en början för att hinna ifatt med de anmälningar som finns.   

Miljö-och konsumentnämnden 

Nämnden anser rådgivningen och samverkan mellan mark- och exploatering 
och miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i 
utredningen. I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och 
miljöstrategiska avdelningen. Kommunstyrelsen ser inte att samverkan ska 

upphöra mellan nämnderna i de frågor som det behövs samverkas kring. I det 

gemensamma reglementet står det: All stadens verksamheter såsom bolag och 

förvaltningar är viktiga för helheten och för att stadens vision ska kunna uppnås. En 

helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess invånare ska därför sätta sin prägel på 

nämndernas verksamhet.  

Miljö-och konsumentnämnden vill att Kommunfullmäktige förtydligar 

ansvarsfördelningen gällande tillsyn inom följande områden: 

- Skyltning, lag (1998) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 

och skyltning 

- Stängsel, MB 26 kap 11, stängsel som utestänger allmänheten 

Denna fråga hanteras i översynen av reglementena vid en ny mandatperiod, 

eftersom det finns tre nämnder som tillsynen kan hamna på i nuläget. När det 
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gäller tillsyn enligt miljöbalken så är det Miljö-och Konsumentnämnden som 

har det ansvaret idag.  

I remissförslaget fanns ett förslag kring att Miljö-och konsumentnämnden inte 

formellt skulle behöva yttra sig över detaljplanerna som en del i samrådsprocessen, 

eftersom Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att få förstärkt kompetens i den 

fysiska planeringen gällande miljöbalken.  

Miljö-och konsumentnämnden anser att nämnden är att anse ”som en myndighet 
som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörd av planer eller 
program” (Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2) och att nämnden därför även fortsatt 
bör vara en del i samrådsprocessen för planer 
och program, för att undvika fördröjande och fördyrande komplikationer på 
grund av tillsyn i ett senare skede. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att det stämmer att vare sig plan- och bygglagen 

eller Miljöbalken kräver att en miljönämnd yttrar sig i samråds- och 

granskningsremisser av till exempel detaljplaner. Förvaltningens ambition är även 

att miljö-, klimat- och hälsoperspektiven ska vara väl belysta och hanterade i de 

underlag som den tar fram. Likväl kan förvaltningen även framöver behöva 

samråda med Miljöförvaltningen i dessa frågor, så tidigt som möjligt i processen. 

Om det samrådet sker utifrån förvaltningslagens skrivning om att en myndighet ska 

ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten, via delegation 

till Miljöförvaltningen från Miljö- och konsumentnämnden eller via 

remissyttranden från Miljö- och konsumentnämnden har mindre betydelse än att 

det sker. 

I lagkommentaren till miljöbalken kap 6 § 6 från JUNO rättsdatabas står det att 

”Statliga myndigheter eller kommunala nämnder som ansvarar för tillsyn enligt 

miljötillsynsförordningen (2011:13) kan vara exempel på kommuner eller myndigheter 

som kan antas vara berörda. Avgörande bör vara om det finns en koppling mellan det 

miljöansvar som myndigheten eller kommunen har och den miljöpåverkan som kan 

förväntas vid genomförandet av planen eller programmet. Eftersom behovet av 

samråd varierar beroende på typen av plan eller program, måste det i varje enskilt fall 

ske en bedömning av vilka myndigheter som bör ingå i samrådskretsen. 

Om det rör planer och program på nationell nivå kan samråd också behöva ske med 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra berörda centrala 

myndigheter, t.ex. Socialstyrelsen, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap.” 

Kommunstyrelsens bedömning är att i och med den kompetens som kommer till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller miljöbalksfrågor och 

klimatanpassningsfrågor kan Samhällsbyggnadsnämnden avgöra från plan till plan vilka 

planer som Miljö-och konsumentnämnden kan tänkas vara berörda av utifrån 

nämndens miljötillsynsuppdrag. Detta gäller både om enskilda tjänstepersoner behöver 

rådfrågas initialt utifrån Miljö-och konsumentnämndens uppdrag och om nämnden ska 

yttra sig i samrådet.  Samhällsbyggnadsnämnden måste alltid vid varje detaljplan gå 

igenom vilka som kan vara berörda utifrån PBL 5 kap § 11, utifrån vilka nämnden ska 

samråda med.  

Det är detaljplanen som är grunden för hur arbetet ska bedrivas och vilka som ska yttra 

sig. Därför kan Miljö-och konsumentnämnden i vissa detaljplaner ombeddas att yttra 

sig och i vissa andra inte.  
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Reglemente för Kommunstyrelsen 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20 

Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-03-24 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 

Gäller från och med: 2022-03-24 
 

Utöver det som föreskrivs kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 

Styrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

1 § 

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda ar- 
betet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning 
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts 
på annan nämnd (delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter). 

 
 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

 
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
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2 § 

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas ansvarsområden. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls. 

 
 

Styrelsens övergripande uppgifter 

 
3 § 

 

Styrelsen ska 

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 

framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens

 verksamheter.

 utöva uppsikt över övriga nämnders beslut och ha uppsikt över sådan 

avtalssamverkan som sker enligt kommunallagen eller enligt annan lag eller 

författning

 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,

 hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs,

 bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

KL.

 verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,

 ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i 

enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,

 upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare,

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 

nämnd presidierna.

 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige 

ska handläggas ska beredas. 

 
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat; 

 utveckling av den kommunala demokratin

 medborgar- och brukarinflytande

 samspel mellan politik och förvaltningar

 personal-, löne- och arbetsgivarpolitik

 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
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 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 

kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor klimat-och miljöfrågor

 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande

 regionala, nationella och internationella frågor

 näringslivsfrågor

 strategisk intern och extern kommunikation

 marknadsföring av kommunen

 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-arkiv, e-post-system, IT-system, 

kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,

 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.

 att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd.

 att främja arbetet med mänskliga rättigheter.

 

Företag och stiftelser 

 
4 § 

 

Styrelsen ska 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen,

 ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 

uppdaterade,

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap

KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

 ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och 

företagsledningarna,

 årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 

helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder,

 Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt 

tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 

sammanträden vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som 

staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås 
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Stadshus AB. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 

dotterbolag. 

 Årligen godkänna bolagens finansiering. 

 
 

Kommunalförbund 

 
5 § 

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund 

som kommunen är medlem i. 
 

Avfallshantering 

 
6 § 

Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15 
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som annan nämnd skall ha enligt 
kommunens renhållningsordning. 

 
 

Ekonomi och medelsförvaltning 

 
7 § 

Styrelsen ska 

 
 I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten.

 ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:

 se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,

 ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,

 upprätta förslag till budget i enlighet med KL,

 se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och

 delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal redovisning,

 förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,

 ge anvisningar om attest och utanordning,

 strategiskt styra och handlägga kommunövergripande upphandlingsverksamhet och

 vara kompetenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet.

 

Uppföljningsfunktionen 
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Styrelsens uppföljning 

 
8 § 

Styrelsen ska 

 övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

 Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen, 

 två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 

utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret, 

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 

utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 

fastställda program och direktiv, 

 Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit 

in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 

Kommunstyrelsen och till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner 

som inkommit till kommunen. 

 

 
Delegering från fullmäktige 

 

9 § 

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

 
Ekonomi 

 ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de 

riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

 utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter, 

 I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om 

betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal, 

 Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i 

investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som 

avsatts i budgeten. 

 
Personal och utvecklingsfrågor 

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare och har därvid bland annat; 

  att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens 

pensionsmyndighet, 

 att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
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rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där 

inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan, 

 att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat 

annat rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i 

arbetslivet och genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

 att besluta om stridsåtgärd, 

 att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och 

besluta i alla ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt 

fullmäktiges anvisningar ankommer på annan, 

 att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare samt utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor, 

 bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom 

kommunen 

 utse stadsdirektör samt förvaltningschefer, med undantag av chef för 

revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna, 

 utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik, 

 samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 

arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor, 

 leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera 

och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser 

organisatoriska frågor. 

 
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT) 

 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur 
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta inne- 

bär att Kommunstyrelsen bl.a. 

 samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och 

datakommunikation samt bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor 

lokalt, regionalt och nationellt, 

 är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, 

följs upp och utvecklas. 

 
Fastighetsfrågor 

 
Kommunstyrelsen ska 

 se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att 

bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
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 ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet, 

 besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 

kommunfullmäktige fastställd anslagsram och övriga villkor, 

 vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte 

uppdragits åt annan nämnd 

 handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader 

 att hantera kommunens tomtkö och med för kommunen bindande verkan avyttra 

tomter som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen 

fastställt försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för 

genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med 

avyttring jämställs i hör aktuellt fall upplåtelse med vägrätt) 

 företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast 

egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och 

tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd, 

 vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad 

bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv 

ska anmälas till Kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden, 

 
Näringslivsfrågor 

Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för över- 

läggningar och förhandlingar rörande dessa frågor. 

 
Övrigt 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 

principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen 

ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

 
 

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 

10 § 

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte nå- 

gon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta 

gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte 

fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
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Krisledning och höjd beredskap 

 
11 § 

Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och 

höjdberedskap. 

 
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

 
Krisledningsnämnden fullgör, i den mån uppgiften inte tillagts annan nämnd, kommunens 

uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar 

och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

 
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 

utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

 
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en 

extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen 

fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till 

ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas 

av Kommunfullmäktige. 

 
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) och 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap beskriver kommuners organisation för ledning och kommunikation vid 

samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

 
 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 
12 § 

Styrelsen ska 

 besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva 

tillsyn enligt Spellagen (2018:1138) 

 ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om 

anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

 besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) 

om vissa officiella beteckningar 

 avge yttranden enligt, Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
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 ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling, 

 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Borås Stad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

Sammansättning 

13 § 

Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer. 

Kommunalråd 

14 § 

I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter 
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd. 

 
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod 

samt beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa 

verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs 

Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta 

initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja 

samverkan mellan Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Beredning 

15 § 

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för 

ärendeberedningen i Kommunstyrelsen. 
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 

 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2022-08-25 

 

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller från och med: 2022-08-25 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 

§ 1 Målet med verksamheten 

 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala 
nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd. 

 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 

 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, 
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med 
miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet (med 
undantag för strandskydd), samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt; 

 livsmedelslagstiftningen med tillhörande lagstiftning 

 lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning 

 alkohollagen 

 lagen om tobak och liknande produkter 

 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

 strålskyddslagen 

 lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 

 lagen om sprängämnesprekursorer 

 lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 

 lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

 lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
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Nämnden ska även: 

- Svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt socialtjänstlagen samt 

skuldsaneringslagen. 

- Svara för kommunens konsumentrådgivning. 

 
 

Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska 
medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. 

 
 
 

§ 3 Övrigt 

 
Det är även nämndens uppgift att; 

 svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 

 svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan 

 svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare 

anges i gällande kommunala renhållningsordning 

 genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 

information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och 

konsumentfrågor inom kommunen 

 besvara remisser från Spelinspektionen 
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Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 

Gäller från och med: 2019-06-19 
 

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

 

§ 1 Målet med verksamheten 

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den 
kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. 

 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger 
Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av Länsstyrelsen i Västra Götalands län besluta 
i vissa ärendetyper. 

 
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe och i enlighet med PBL 4 
kap 6-18 §, under förutsättning att förändringen ej är av principiell beskaffenhet eller är av större 
vikt, antaga, ändra eller upphäva detaljplan. 

 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya 
detaljplanens genomförandetid. Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan 
före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande. 

 

dels  antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser 
 

I enlighet med PBL 4 kap 42 § och på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare 
anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande 
översiktliga beslutsunderlag. 

 
En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har 
någon erinran mot åtgärden 
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dels rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas 
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje 
stycket 

 
dels rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket 

såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande 
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser 

 
dels  rätt att besluta om dispens och utöva tillsyn i strandskyddsfrågor 

 
dels fastställa namn på kvarter och allmänna platser. 

dels fastställa belägenhetsadresser inom kommunen. 

Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i 
verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför 
detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från 
Kommunstyrelsen. 

 

§ 3 Övrigt 

Öppethållande 
 

Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar - 
fredagar på tider, som nämnden bestämmer. 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr TEN 2022-00647 1.3.1.0 

Remiss- Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas. 

Sammanfattning av ärendet 

En konsultutredning som genomfördes 2021 resulterade i några förslag till 
annan organisation för samhällsbyggnadsprocessen. Partierna genomförde 
under våren 2022 överläggningar som resulterade i en överenskommelse som 
bland annat innehöll en förändring av tjänstemannaorganisationen inom 
samhällsbyggnad. Utifrån överenskommelsen har tjänstepersoner på berörda 
förvaltningar gjort en utredning som resulterat i ett förslag som omfattas av 
denna remiss. Syftet med förändringen är, helt kort, en mer samlad planering 
inom samhällsbyggnadsprocessen. 

Tekniska nämndens synpunkter 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 
förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas: 

- Vid uppföljning av omorganisationens effekter ät det viktigt att man ger 

den nya organisationen tid att formera sig innan man utvärderar. 

Implementering av en ny organisationsstruktur tar ofta längre tid än 

man tror. 

- Vid flytt av grupper eller avdelningar bryts organisatoriska gränser och 

nya skapas. Det är viktigt att de nya gränserna inte skapar barriäreffekter 

utan att man omhändertar detta med tillämpliga processer för samarbete 

och samverkan. 

- För projektet Viskans Park har en gedigen projektorganisation skapats, 

som kan appliceras för andra stora projekt. Det är viktigt att dessa 

strukturer inte hamnar i skymundan till följd av en ny linjeorganisation. 

En fungerande projektorganisation är lika viktig som 

linjeorganisationen, dvs en matrisorganisation behövs även 

fortsättningsvis med deltagande från berörda förvaltningar och bolag. 

- Det är viktigt att lokalfrågan hanteras på ett bra sätt om det blir aktuellt 

med fysisk flytt av tjänstepersoner för att inte riskera att tappa 

svårrekryterad personal och fortsatt agera för att vara en attraktiv 

arbetsgivare, och en god arbetsmiljö. 
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Tekniska nämnden  
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- Tekniska förvaltningen kommer att behöva förstärka sin personalresurs 

framöver för drift och förvaltning inom gata, trafik och park till följd av 

att Borås växer och behöver fortsatt budgetmedel för detta. I vilken takt 

är i dagsläget oklart och får hanteras årligen i budgetarbetet men det står 

i dagsläget klart att för 2023 är behovet ungefär två tjänster utöver den 

tilldelade ramen inom gata och park.  

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 2022-09-02 

2. Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 2022-09-02 

3. Utredning Tekniska förvaltningen samt bilagor 2022-08-19  

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Palm 
Handläggare 
033 357480 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-09-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00647 1.3.1.0 
 

  

 

Remiss- Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 

förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas. 

Sammanfattning 

En konsultutredning som genomfördes 2021 resulterade i några förslag till 

annan organisation för samhällsbyggnadsprocessen. Partierna genomförde 

under våren 2022 överläggningar som resulterade i en överenskommelse som 

bland annat innehöll en förändring av tjänstemannaorganisationen inom 

samhällsbyggnad. Utifrån överenskommelsen har tjänstepersoner på berörda 

förvaltningar gjort en utredning som resulterat i ett förslag som omfattas av 

denna remiss. Syftet med förändringen är, helt kort, en mer samlad planering 

inom samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Konsekvenser för Tekniska nämnden och förvaltningen 

Tekniska förvaltningen har gjort en egen utredning som omfattar 

partiöverenskommelsens effekter, avseende samhällsbyggnadsprocessen, på den 

egna förvaltningen. 

Den största förändringen för Tekniska förvaltningen är att den kommunala 

Lantmäterimyndigheten föreslås flytta från Samhällsbyggnadsförvaltningen till 

Tekniska förvaltningen. Detta är en konsekvens av att Mark- och 

exploateringsavdelningen flyttar från Kommunstyrelsen till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Lantmäteriet har ca 10 medarbetare. 

Myndigheten har en mycket självständig roll. Förändringen medför att 

förvaltningen går från tre till fyra avdelningar där lantmäteriet blir den minsta. 

Myndigheten är till allra största delen finansierat via taxor och avgifter för de 

uppdrag som görs. Lantmäteriet kommer att behöva sedvanligt stöd inom t ex 

ekonomi och HR men på grund av sin begränsade storlek och stabila struktur 

så blir sannolikt förvaltningens stödfunktions behov av förstärkning begränsat. 

Lantmäteriet är en självständig myndighet som inte genererar ärenden i samma 

omfattning till nämnden så som andra avdelningar gör. Sammanfattningsvis 

innebär flytten att nämndens övriga verksamheter inte påverkas nämnvärt. 
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Förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation innebär också att de funktionen 

som handlar om planering inom samhällsbyggnad flyttas från Tekniska till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det handlar i praktiken om två 

projektledartjänster varav den ena är vakant. 

Ur ekonomisk synvinkel så innebär flytten av Lantmäteriet inte mer än att hela 

dess budget flyttar med till Tekniska nämnden och hamnar inom ramen gata 

och park. När det gäller de två tjänsterna på gata respektive park flyttar 

budgeten med, dvs nuvarande finansieringsmodell. Det blir därmed en 

ramjustering från 2022 till 2023, från Tekniska nämnden till 

Samhällsbyggnadsnämnden. Dock är bara en mindre del av tjänsterna 

finansierade genom driften i dagsläget, resterande del genom 

investeringsprojekt. 

Det bör påpekas att omorganisationen inte innebär att förvaltningen inte 

behöver förstärkas personalmässigt till följd av att Borås växer. Den 

kartläggning som gjordes 2021 om behov av resursförstärkning pekade på att 

en stor andel av behovet ligger inom drift och förvaltning. 

 

Nämndens synpunkter 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation 

förutsatt att nämndens synpunkter enligt nedan beaktas: 

- Vid uppföljning av omorganisationens effekter ät det viktigt att man ger 

den nya organisationen tid att formera sig innan man utvärderar. 

Implementering av en ny organisationsstruktur tar ofta längre tid än 

man tror. 

- Vid flytt av grupper eller avdelningar bryts organisatoriska gränser och 

nya skapas. Det är viktigt att de nya gränserna inte skapar barriäreffekter 

utan att man omhändertar detta med tillämpliga processer för samarbete 

och samverkan. 

- För projektet Viskans Park har en gedigen projektorganisation skapats, 

som kan appliceras för andra stora projekt. Det är viktigt att dessa 

strukturer inte hamnar i skymundan till följd av en ny linjeorganisation. 

En fungerande projektorganisation är lika viktig som 

linjeorganisationen, dvs en matrisorganisation behövs även 

fortsättningsvis med deltagande från berörda förvaltningar och bolag. 

- Det är viktigt att lokalfrågan hanteras på ett bra sätt om det blir aktuellt 

med fysisk flytt av tjänstepersoner för att inte riskera att tappa 

svårrekryterad personal och fortsatt agera för att vara en attraktiv 

arbetsgivare, och en god arbetsmiljö. 

- Tekniska förvaltningen kommer att behöva förstärka sin personalresurs 

framöver för drift och förvaltning inom gata, trafik och park till följd av 

att Borås växer och behöver fortsatt budgetmedel för detta. I vilken takt 

är i dagsläget oklart och får hanteras årligen i budgetarbetet men det står 
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i dagsläget klart att för 2023 är behovet ungefär två tjänster utöver den 

tilldelade ramen inom gata och park.  

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 2022-09-02 

2. Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 2022-09-02 

3. Utredning Tekniska förvaltningen samt bilagor 2022-08-19  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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§ 288 

Remiss -  Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

Ärendenummer: 2022-262 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till ny 
samhällsbyggnadsorganisation. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation har skickats på remiss till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om en ny samhällsbyggnadsorganisation inom ramen för 
partiöverläggningarna. Syftet är samordna de mest centrala delarna av 
samhällsbyggnadsprocessen i en gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större 
helhetssyn till politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. En utredning har nu tagits fram som 
presenterar ett mer detaljerat förslag till ny organisation. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget 
till ny samhällsbyggnadsorganisation. 

Förslag till ny organisering 
Utredningen föreslår följande organisering: 

Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering överförs från 
Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Då ansvaret mellan 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden inte föreslås ändras innebär det att både 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadsledningskansliet bereder ärenden till 
Kommunstyrelsen. 

En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära den 
kommunala lantmäteriverksamheten.  Det kommunala Lantmäteriet ska ha en oberoende 
ställning till olika intressenter och får därför inte tillhöra samma förvaltning eller nämnd 
som hanterar markfrågor. Lantmäteriet föreslås därför flyttas till Tekniska nämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden får ett mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. 
Dispensansökan och tillsynen av strandskydd samt större delen av det rådgivande 
uppdraget inom ramen för fysisk planering gällande miljö och klimat föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås arbetet med energi- och klimatstrategin, 
miljöprogrammet och cirkulär ekonomi i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som 
sedan tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor. Uppskattningsvis 8-10 
tjänster från den miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen föreslås flyttas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Tekniska nämndens primära uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och 
förvaltning. De strategiska frågorna gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att 
handläggas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden deltar liksom tidigare i 
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denna planering utifrån ett genomförande-, drifts- och förvaltningsperspektiv. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer därmed inte bereda ärenden till Tekniska 
nämnden, vilket var ett förslag från partiöverläggningarna. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden inom gata, 
trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta förstärkningen om ca tre tjänster 
som budgeterats på Tekniska förvaltningen kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen 
i huvudsak få rekrytera. 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till den föreslagna omorganisationen. En 
mer samlad organisering av de mest centrala delarna av samhällsbyggnadsprocessen stärker 
helhetssynen från tidiga och övergripande till sena och mer detaljerade skeden. Den ökar 
även förmågan att sambereda lösningar på komplexa utmaningar avseende till exempel 
trafik, grönytor, miljö och klimat samt stadsplanering. Två av kommunens kraftfullaste 
verktyg för en hållbar samhällsutveckling, planmonopolet och mark- och 
exploateringsverksamheten, sammanförs och ges därmed bästa möjliga förutsättningar att 
bidra till gemensam måluppfyllelse. 

Förslaget tillhandahåller således en bra struktur. Minst lika viktigt kommer det vara att 
bygga en god gemensam kultur över professions- och avdelningsgränserna inom 
förvaltningen. Förvaltningen avser därför lägga mycket kraft på detta under 2023, i syfte att 
kunna stödja såväl Kommunstyrelsen som Samhällsbyggnadsnämnden med helhetssyn, 
professionalism och konstruktivitet. 

Att en förvaltning stödjer och leds av två nämnder är en nyhet i Borås Stad, men mer regel 
än undantag för motsvarande samhällsbyggnadsförvaltningar i Sveriges större städer. 
Utformningen av ärendeberedningsprocesserna arbetas fram under hösten. 

Det är ett nödvändigt ont att lantmäteriverksamheten inte längre får vara en del av 
förvaltningens verksamhet. Lantmäteriet är en viktig, tätt integrerad och mycket uppskattad 
verksamhet. Förvaltningen bedömer dock att förutsättningarna är goda för fortsatt nära 
och gott samarbete när avdelningen tillhör Tekniska förvaltningen. Fördelarna överväger 
med den övriga samorganisering som organisationsförändringen innebär. 

Det är värdefullt att få viktig kompetens kring naturvärden och klimat tätt integrerad med 
övriga kompetenser inom förvaltningen. Även framöver kommer dock Miljöförvaltningens 
kompetens och information utifrån dess verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
vara viktig för förvaltningen att kunna ta del av. Förvaltningen ser även positivt på de 
medel Miljöförvaltningen blivit tilldelad för att öka tillgängligheten till denna data med hjälp 
av GIS. 

Det stämmer att vare sig plan- och bygglagen eller Miljöbalken kräver att en miljönämnd 
yttrar sig i samråds- och granskningsremisser av till exempel detaljplaner. Förvaltningens 
ambition är även att miljö-, klimat- och hälsoperspektiven ska vara väl belysta och 
hanterade i de underlag som den tar fram. Likväl kan förvaltningen även framöver behöva 
samråda med Miljöförvaltningen i dessa frågor, så tidigt som möjligt i processen. Om det 
samrådet sker utifrån förvaltningslagens skrivning om att en myndighet ska ge andra 
myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten, via delegation till 
Miljöförvaltningen från Miljö- och konsumentnämnden eller via remissyttranden från 
Miljö- och konsumentnämnden har mindre betydelse än att det sker.  
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Förvaltningen bedömer det positivt att strandskydds- och bygglovsverksamheterna 
kommer varandra närmare till följd av omorganisationen, så att boråsare och verksamheter 
med denna typ av ärenden har en och samma instans att föra dialog med. Av samma skäl 
tillstyrker förvaltningen att både dispensgivning och tillsyn avseende strandskydd överförs. 
Då den juristkompetens som funnits på Miljöförvaltningen och som varit viktig avseende 
beredningen av strandskyddsärenden inte förslås omfattas av organisationsförändringen, 
vill Samhällsbyggnadsförvaltningen understryka utredningens slutsats att förvaltningen 
kommer ha behov av utökad juridisk rådgivning från Stadsledningskansliet framöver. 

Förvaltningen ser positivt på att genomföra en utvärdering under 2024 av 
organisationsförändringen i syfte att lära och vid behov göra justeringar. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 

Missiv 

Utredning ny samhällsbyggnadsorganisation 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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POSTADRESS 

501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 

Kungsgatan 55, Borås 

WEBBPLATS 

boras.se 

E-POST 

samhallsbyggnad@boras.se 

TELEFON 

033-35 85 00 
 

 

 Beslutsdatum Yttrande 

 2022-09-22 

Yttrande över förslag till ny 
samhällsbyggnadsorganisation 

Ärendenummer: 2022-262 

Avsändarens ärendenummer: KS 2022-00688 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till ny samhällsbyggnadsorganisation. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna omorganisationen. 
En mer samlad organisering av de mest centrala delarna av 
samhällsbyggnadsprocessen stärker helhetssynen från tidiga och övergripande till 
sena och mer detaljerade skeden. Den ökar även förmågan att sambereda lösningar 
på komplexa utmaningar avseende till exempel trafik, grönytor, miljö och klimat samt 
stadsplanering. Två av kommunens kraftfullaste verktyg för en hållbar 
samhällsutveckling, planmonopolet och mark- och exploateringsverksamheten, 
sammanförs och ges därmed bästa möjliga förutsättningar att bidra till gemensam 
måluppfyllelse. 

Förslaget tillhandahåller således en bra struktur. Minst lika viktigt kommer det vara 
att bygga en god gemensam kultur över professions- och avdelningsgränserna inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen avser därför lägga mycket kraft på 
detta under 2023, i syfte att kunna stödja såväl Kommunstyrelsen som 
Samhällsbyggnadsnämnden med helhetssyn, professionalism och konstruktivitet. 

Att en förvaltning stödjer och leds av två nämnder är en nyhet i Borås Stad, men mer 
regel än undantag för motsvarande samhällsbyggnadsförvaltningar i Sveriges större 
städer. Utformningen av ärendeberedningsprocesserna arbetas fram under hösten. 

Det är ett nödvändigt ont att lantmäteriverksamheten inte längre får vara en del av 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Lantmäteriet är en viktig, tätt integrerad 
och mycket uppskattad verksamhet. Nämnden bedömer dock att förutsättningarna är 
goda för fortsatt nära och gott samarbete när avdelningen tillhör Tekniska nämnden. 
Fördelarna överväger med den övriga samorganisering som 
organisationsförändringen innebär. 

Det är värdefullt att få viktig kompetens kring naturvärden och klimat tätt integrerad 
med övriga kompetenser inom Samhällsbyggnadsnämnden. Även framöver kommer 
dock Miljö- och konsumentnämndens kompetens och information utifrån dess 
verksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet vara viktig för 
Samhällsbyggnadsnämnden att kunna ta del av. Nämnden ser även positivt på de 
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medel Miljö- och konsumentnämnden blivit tilldelad för att öka tillgängligheten till 
denna data med hjälp av GIS. 

Det stämmer att vare sig plan- och bygglagen eller Miljöbalken kräver att en 
miljönämnd yttrar sig i samråds- och granskningsremisser av till exempel detaljplaner. 
Nämndens ambition är även att miljö-, klimat- och hälsoperspektiven ska vara väl 
belysta och hanterade i de underlag som den tar fram. Likväl kan nämnden även 
framöver behöva samråda med Miljö- och konsumentnämnden i dessa frågor, så 
tidigt som möjligt i processen. Om det samrådet sker utifrån förvaltningslagens 
skrivning om att en myndighet ska ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den 
egna verksamheten, via delegation till Miljöförvaltningen från Miljö- och 
konsumentnämnden eller via remissyttranden från Miljö- och konsumentnämnden 
har mindre betydelse än att det sker.  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer det positivt att strandskydds- och 
bygglovsverksamheterna kommer varandra närmare till följd av omorganisationen, så 
att boråsare och verksamheter med denna typ av ärenden har en och samma instans 
att föra dialog med. Av samma skäl tillstyrker nämnden att både dispensgivning och 
tillsyn avseende strandskydd överförs. Då den juristkompetens som funnits på Miljö- 
och konsumentnämnden och som varit viktig avseende beredningen av 
strandskyddsärenden inte förslås omfattas av organisationsförändringen, vill 
Samhällsbyggnadsnämnden understryka utredningens slutsats att nämnden kommer 
ha behov av utökad juridisk rådgivning från Stadsledningskansliets juridiska 
avdelning framöver. 

Nämnden ser positivt på att genomföra en utvärdering under 2024 av 
organisationsförändringen i syfte att lära och vid behov göra justeringar. 
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Remiss: Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation 

 

Remissinstanser 

1. Miljö-och konsumentnämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Tekniska nämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2022-09-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2022-00688 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. 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

1 Inriktningsbeslut partiöverläggningarna 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna: 

Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. 

- Från tidiga till sena skeden 

- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  

- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 

- Mark- och etableringsarbetet integreras 

- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 
överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 
Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  

- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen 
överföras till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska 
uppdrag överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

2 En mer samlad samhällsbyggnadsorganisation 
2.1.1 Bakgrund 
I budget 2021 gavs uppdraget ”Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.” 

Innan frågan togs upp inom ramen för partiöverläggningarna har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för nämndens samarbetsuppdrag 
att utveckla samhällsbyggnadsprocessen arbetat med detta budgetuppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram en 
gemensam definition och kartlagt och beskrivit samhällsbyggnadsprocessen i 
dess olika skeenden från idéer och behov fram till drift och förvaltning  

 

Den gemensamma definitionen som förvaltningarna har kommit fram till 
gemensamt är:  

Samhällsbyggnadsprocessen är när vi i samverkan analyserar behov och idéer, 
planerar och ger förutsättningar för att utveckla den fysiska miljön. På så vis 
skapar vi goda levnadsförhållanden i Borås.  

Det gjordes också en konsultutredning där två förslag presenterades på hur 
samhällsbyggnadsprocessen skulle kunna bli bättre. Utredningen var ett viktigt 
inspel i den pågående processen. 

Utgångspunkterna och förväntningarna på det som ska uppnås med en ny 
organisering är: 

Samordning i linjen -> helhetssyn till politiken 
• Från tidiga till sena skeden 
• Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering 
• Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 
• Goda möjligheter att bygga en gemensam organisationskultur, med 

gemensamt ansvarstagande för ett gemensamt uppdrag. 
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

En annan förväntan är att beredningsprocessen för ärenden (som till exempel 
detaljplaner) kan kortas ned, då större delen av kompetensen finns samlad på en 
och samma förvaltning.  
 

Det är viktigt att poängtera att förslaget inte innebär en beställar-utförare 
organisering utan att det är tjänstepersonerna som organiserar sig under en 
annan förvaltning. Tanken är att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
bereda ärenden och serva både Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 Avgränsningar 

2.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisering 
Förslaget innehåller inte någon färdig organisationsskiss på hur den exakta 
organisationen kommer att bli på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är 
primärt en förvaltningsfråga. 

2.2.2 Vilka personer som går över 
Förslaget kan inte exakt säga hur många personer det som kommer gå över när 
det gäller Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utan enbart göra en 
uppskattning. Utredningen fokuserar på vilka uppdrag och uppgifter som 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, och utredningen kommer 
ligga till grund för den fortsatta fackliga samverkan. 

2.2.3 Den politiska beredningsprocessen 
Ett av inriktningsbesluten var att utreda hur det politiska arbetet mellan 
nämnderna kan organiseras med utgångspunkten att säkerställa transparens och 
inflytande. Denna utredning kommer inte att behandla den frågan då 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får fatta sina egna beslut hur 
de vill bereda sina ärenden. Om det gemensamma reglementet eller riktlinjer för 
beredningsprocessen eventuellt skulle behöva ändras utifrån nya 
beredningsformer kommer Kommunstyrelsen bereda ett ärende till 
Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Mark-och etableringsarbetet 
I inriktningsbeslutet berörs även att kopplingen mellan mark-och exploatering 
och etableringsverksamheten behöver förbättras. Så kallade etableringsteam ska 
inrättas. Eftersom detta enbart berör Kommunstyrelsens uppdrag till en början 
berörs inte detta i denna utredning, utan det pågår ett parallellt arbete med 
detta.  
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 Utvärdering och uppföljning 
Förslaget är att den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023. 
Förslagsvis görs en uppföljning till Kommunfullmäktige under våren 2024 för 
att utvärdera hur det första året varit och för att eventuellt föreslå ändringar. 
Förslagsvis görs utvärderingen av någon oberoende part. 
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3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen kommer i och med förslaget ha två förvaltningar som 
bereder ärenden åt styrelsen, Stadsledningskansliet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär bland annat att 
Kommunstyrelsen kommer att behöva se över sin beredningsprocess och ha 
två förvaltningschefer att kommunicera med. I förslaget kommer 
Kommunstyrelsen få ett större ansvar för de kommunövergripande miljö- och 
klimatfrågorna, men i övrigt föreslås inga ändringar gällande 
Kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 

 Strategisk samhällsplanering 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen har idag hand om övergripande 
fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Avdelningen servar idag alla 
förvaltningar med befolkningsstatistik, och kommer även fortsättningsvis att 
göra det. Avdelningen arbetar också med klimatfrågorna i både projekt och på 
övergripande nivå. Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
de strategiska frågorna kommer närmare planeringsprocessen, vilket gör att det 
blir lättare för planeringen att veta vika inriktningar och prioriteringar det finns i 
till exempel trafikfrågor. När det gäller miljö- och klimatfrågorna är dessa 
kopplade till Kommunstyrelsens ansvarsområde och där kommer handläggarna 
även fortsättningsvis att skriva fram ärenden till Kommunstyrelsen. I och med 
att delar av miljöstrategiska avdelningen flyttar över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det bli mer kompetens och samlade 
resurser att arbeta med klimat och miljöfrågor på en kommunövergripande 
nivå. Eftersom ansvaret för frågorna ligger kvar hos Kommunstyrelsen 
kommer styrelsen ange ambitionsnivån för stadens miljö- och klimatarbete. 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen. 

 

 Mark- och exploatering 
Mark- och exploatering med enheten stora projekt föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar idag både strategiskt och 
operativt med mark- och exploateringsfrågor, samt har hand om de stora 
samhällsomvandlande projekten som ny stadsdel Gässlösa och området kring 
järnvägsstationen.  Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
avdelningen ska börja arbeta mer strategiskt kring mark- och etableringsfrågor, 
vilket är ett prioriteringsområde för Kommunstyrelsen. För enheten Stora 
projekts del så finns det synergieffekter med att flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att projekten är resurskrävande och 
med samlad kompetens på en och samma förvaltning kan det bli lättare att få 
stöd i de mest intensiva delarna av projekten.  
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Avdelningen Mark- och exploatering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen, och Kommunstyrelsens ansvar kommer inte ändras när det 
gäller dessa frågor.  

 Ett större fokus på strategiska miljö-och klimatfrågor 
I budget 2022 står det om Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. 

En stor del av de kommunövergripande miljöstrategiska frågorna är idag 
uppdelade på två nämnder; Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden. Kommunstyrelsen leder projekt inom klimatarbetet, har 
hand om koldioxidbudgeten och verkställer energi- och klimatstrategin. VA-
plan och avfallsplanen tas fram av Kommunstyrelsen. Miljö- och 
konsumentnämnden tar fram de strategiska styrdokumenten (energi-och 
klimatstrategin och miljöprogrammet) inom klimat-och miljöområdet och följer 
upp stadens arbete med miljömål och klimatarbetet. Uppdragen innefattar även 
att arbeta strategiskt med miljö-och klimatanpassningsfrågor samt cirkulär 
ekonomi.  

Den här utredningen föreslår att Kommunstyrelsen får hela det samlade 
ansvaret för de kommunövergripande styrdokumenten: energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Även arbetet med det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi föreslås gå över till 
Kommunstyrelsen.  Det för med sig att styrelsen får ett helhetsgrepp om dessa 
frågor. 

 

 Budget 
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha ansvar för budgeten för dessa 
verksamhetsområden: Strategiska samhällsplanering och Mark-och 
exploateringsavdelningen, då uppdragen finns kvar i reglementet. 
Kommunstyrelsen får sätta mål och prioriteringar och fortsatt resurssätta dessa. 
Kommunstyrelsen får budget för de tjänster som går över ifrån Miljö- och 
konsumentnämnden när det gäller de miljöstrategiska frågorna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha två budgetramar, en ifrån 
Kommunstyrelsen och en ifrån Samhällsbyggnadsnämnden.  
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4 Samhällsbyggnadsnämnden 
För Samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen att förvaltningen blir 
större. Nämnden kommer också att få hantera ärenden rörande 
strandskyddsdispenser och tillsyn, detta har tidigare hanterats av Miljö- och 
konsumentnämnden. Den kommunala Lantmäteriavdelningen kommer att 
behöva flytta som en konsekvens av att Mark- och exploateringsavdelningen 
går över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att avdelningens oberoende ska 
upprätthållas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärenden åt två 
nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bereda ärenden åt två nämnder, det 
innebär också att förvaltningen kan få uppdrag från två olika uppdragsgivare. I 
och med den samlade kompetensen inom planeringsdelen, den strategiska 
samhällsplaneringen och klimat- och miljöfrågorna kopplade till den fysiska 
planeringen så kan förvaltningen redan från början ta fram underlag som är 
heltäckande. En förväntad konsekvens av detta är att många ärenden kan 
beredas och hanteras fortare än det gör idag, och med större helhetssyn och 
mindre risk för dubbelarbete.  

Det kommer också bli enklare att få mer resurser till olika uppdrag eller projekt 
när det behövs, vilket kommer att vara en tillgång för enheten stora projekt. 

 

 Lantmäteriet 
En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära 
den kommunala lantmäteriverksamheten. Det kommunala Lantmäteriet ska ha 
en oberoende ställning till olika intressenter både enskilda och allmänna, och då 
får inte en kommunal lantmäterimyndighet vara inordnad under en nämnd med 
ansvar för mark- och exploateringsverksamheten eller i en 
förvaltningsorganisation vars verksamhet har sådan karaktär.(prop.1995/96:78 
s.56 och 49 f.). Det innebär att Lantmäteriet inte kan tillhöra den förvaltning 
som mark- och exploatering tillhör eller Kommunstyrelsen som är markägare 
enligt reglementet.  

Den nämnd som föreslås vara mottagare av den kommunala 
Lantmäteriavdelningen är Tekniska nämnden och i praktiken blir den 
organisatoriska hemvisten för Lantmäteriavdelningen Tekniska förvaltningen. 
Ärendena som hanteras inom Lantmäteriavdelningen hamnar inte hos nämnden 
då det kommunala Lantmäteriet är en egen myndighet. Tekniska nämnden 
ansöker inte om lantmäteriförrättningar, vilket gör att det inte finns risk för jäv 
eller att Lantmäteriets oberoende kan komma att ifrågasättas.  

Lantmäteriavdelningen handlägger idag, förutom sitt myndighetsuppdrag, 
ärenden gällande att fastställa belägenhetsadresser i kommunen och att fastställa 
namn på kvarter och allmänna platser. Detta görs på delegation ifrån 
Samhällsbyggnadsnämnden. För att bereda förslag på namn på kvarter och 



Borås Stad 
Datum 
2022-09-01 

      
      

Sida 
10(14) 

 

Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

allmänna platser finns en särskild namnberedning som är underställd 
Kommunfullmäktige, där Lantmäteriavdelningen bereder ärenden och för 
protokoll. 

Lantmäteriavdelningen kommer fortfarande göra dessa uppgifter, men ansvaret 
kommer att ligga kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Att få till en 
tjänstemannaberedning mellan Lantmäteriet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och eventuellt Kulturförvaltningen där 
kompetens finns skulle vara en möjlig lösning för att hålla kontakten med 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 Handläggningen av strandskyddsdispens och tillsyn 
Strandskyddsfrågan har sedan tidigare varit hänvisad till partiöverläggningarna. I 
det politiska inriktningsbeslutet fanns direktiv om att ansökan om dispens 
skulle läggas över på Samhällsbyggnadsnämnden. Miljöförvaltningen har 
påpekat att det bästa skulle vara att strandskyddet i sin helhet, både dispensen 
och tillsynen, går över till Samhällsbyggnadsnämnden på samma sätt som 
bygglov och tillsyn ligger samlat. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
behöver i detta fall kompletteras med 7 kap 13-18§§ i Miljöbalken som hanterar 
strandskyddslagstiftningen. Eventuellt kan det behövas förtydligas i Miljö- och 
konsumentnämndens reglemente att nämnden inte längre har uppgiften.  

Denna utredning föreslår att såväl ansökan om dispens från strandskydd och 
tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget 
Budgeten för Lantmäteriet och tillhörande taxor går över till Tekniska 
nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden får budgeten för strandskydd och 
tillhörande taxor, och de budgeterade tjänsterna för fysisk planering som går 
över ifrån Miljö- och konsumentnämnden. Likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden budget för tjänsterna som går över ifrån Tekniska 
nämnden.  
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5 Tekniska nämnden 
I inriktningsbeslutet står det att Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och 
styrs av flera nämnder; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. Det anges även att utredning behövs, i samråd med berörda 
förvaltningar, avseende vilka delar av Gatuavdelningen respektive Park- och 
skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen som ska överföras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Tekniska förvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av sitt uppdrag, 
reglemente och verksamhet. Slutsatsen är att Tekniska nämndens primära 
uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och förvaltning. Därför är 
förslaget att det inte blir så många personer som kommer gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en konsekvens av detta blir att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att bereda ärenden till Tekniska 
nämnden. 

 

 Planering gata och park 
Tekniska förvaltningen är med i detaljplanegrupperna i den initiala planeringen 
då förvaltningen har kompetens inom gata, trafik och park utifrån ett 
genomförande-, drifts- och underhållsperspektiv. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden 
inom gata, trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta 
förstärkningen om ca tre tjänster som budgeterats på Tekniska förvaltningen 
kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak få rekrytera. 
Tekniska nämnden kommer fortsatt att få remisser att besvara gällande 
detaljplaner med mera och ingå i plangrupperna, men de strategiska frågorna 
gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att handläggas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En sak som har uppmärksammats under utredningens gång är att 
detaljplaneringens koppling till såväl investerings- som driftsbudgeteringen 
avseende trafik- och parkfrågor behöver förstärkas. Detta arbete är påbörjat. 

 Budget 
Tekniska nämnden får budgeten för Lantmäteriet med tillhörande taxor, och får 
lämna ifrån sig budgeten för de tjänster inom planering gata och park som går 
över till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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6. Miljö- och konsumentnämnden 
Förslagen för Miljö- och konsumentnämndens del innebära att nämnden får ett 
mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. Dispensansökan och tillsynen av 
strandskydd samt större delen av det rådgivande uppdraget inom ramen för 
fysisk planering gällande miljö- och klimatanpassning föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås kommunövergripande 
miljöstrategiska frågor i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som sedan 
tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor.  

Det är inom ramen för den miljöstrategiska avdelningen som dessa uppdrag 
finns. Uppskattningsvis handlar det om 8-10 tjänster som får sin placering hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt. 
De uppdrag avdelningen har avseende energi-och klimatrådgivning, 
miljöövervakning och naturvårdsfrågor1 kommer att finnas kvar inom Miljö- 
och konsumentnämndens uppdrag och inte hanteras av någon annan nämnd.   

6.1 Miljö- och klimatanpassningskomptens i 
planeringsprocessen 
Miljö- och konsumentnämnden har idag ett brett rådgivande uppdrag när det 
gäller samhällsplaneringen. Miljöförvaltningen deltar både i uppstarten av 
planarbetet och granskningen av planerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslås få över kompetens som kan hjälpa till med miljöbedömningar, tolka 
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen med 
miljöbalkskompetens.  Även kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och strategisk nivå 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det är dock viktigt att 
påpeka att Miljö- och konsumentnämnden fortsatt har ett rådgivande uppdrag 
när det gäller nämndens grunduppdrag, då nämnden fullgör uppgifterna inom 
miljö-och hälsoskyddsområdet och har tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt ha behov av rådgivning från 
Miljöförvaltningen i vissa frågor där expertisen idag finns inom miljötillstånd, 
förorenad mark, miljöövervakning eller naturvård. 

6.2 Strandskyddet 
Ansökan om dispens för strandskydd samt tillsyn föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 
behov av utökad juridisk rådgivning i dessa frågor. 

När det gäller strandskyddet anger Miljöförvaltningen att det skulle behövas en 
tjänst till för att enbart arbeta med tillsynen, vilket också Miljö- och 
konsumentnämnden äskat pengar för inför 2023 i form av en delvis skatte- och 
taxefinansierad tjänst. Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat brister 
när det gäller tillsynen av strandskydd och har påpekat att tillsynsarbetet inte 
bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. Detta får konsekvenser 
                                                      
1 Med naturvård avses arbete som syftar till att skydda och vårda naturen. Arbete som bidrar till 
att bevara den biologiska mångfalden. Detta arbete utgörs av operativt åtgärdsarbete men också 
utredningar, kartläggningar, analyser och bearbetning av material som ska utgöra underlag för 
vidare strategiskt arbete. S. 44 Behovsutredning för Miljö-och konsumentnämndens samtliga 
ansvarsområden för år 2022-2024 
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för Samhällsbyggnadsnämnden som i och med förslaget kommer bli ansvarig 
nämnd för strandskyddstillsynen.  

 

6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. En sådan strategisk fråga är miljöstrategiska 
frågor. 

Idag har Miljö- och konsumentnämnden ansvaret för att ta fram och revidera 
energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
miljökoordinatorsnätverket. I förslaget föreslås att ansvaret för de övergripande 
styrdokumenten Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet (tidigare 
Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  

Även uppdraget om cirkulär ekonomi föreslås gå över till Kommunstyrelsen.  

De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
fackliga samverkans- och förhandlingsprocessen under hösten. 

De uppgifter som föreslås gå över till Kommunstyrelsen finns idag inte 
uttryckligen beskrivna i Miljö- och konsumentnämndens reglemente mer än att 
nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Nämnden 
har fortsatt ansvaret enligt reglementet § 3 att 

- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
annan 

6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 
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olika former av tillstånd för att inte exploatören eller verksamhetsutövaren ska 
råka ut för förseningar eller liknande.  

6.5 Budget 
Miljö- och konsumentnämnden får lämna ifrån sig budget för 
strandskyddsdispensen och -tillsynen med tillhörande taxor och tjänsterna inom 
fysisk planering till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten för de tjänster som 
hanterar styrdokumentsarbetet och cirkulär ekonomi går över till 
Kommunstyrelsen.  

 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

 
 

 

 













       

 

Yttrande från Naturvetarna gällande omorganisationen kopplat till samhällsbyggnadsprocessen 

Ni är vår arbetsgivare och jag vill göra er uppmärksamma på brister i processen och farhågor 
medarbetare har kring vilka effekter omorganisationen riskerar att få med tanke på dessa brister. 

Att man arbetar med förbättringar av organisationen är positivt, men när man gör så pass 
omfattande förändringar önskar man att frågan utretts ordentligt ur olika perspektiv, det anser vi i 
Naturvetarna inte att man gjort. Förslaget fokuserar på att samhällsbyggnadsprocessen ska 
förbättras inom befintliga resurser. Man har lyft in några miljöstrategiska frågor men vår bild är att 
man ur det perspektivet inte har tittat på helheten.  - Hur ser den bästa organisationen för 
kommunens samlade hållbarhetsarbete och miljöstrategiska arbete ut? Hur ser den bästa 
organisationen ut för arbete med Biologisk mångfald och naturvård framåt inom kommunen? Hur 
ska man fånga upp frågor från miljötillsyn i tidiga skeden fortsatt? En förbättring borde kunna ske 
inom flera områden parallellt. 

Vi hade velat se en utredning som kompletterats med dessa utredningar. Nu är det inte så, och det 
innebär risker som vi upplever att det är väldigt otydligt hur man kommer jobba vidare med. 

Vi ser risk att man nu skapar nya otydligheter i ansvar inom nya områden, upparbetade fungerande 
samarbeten kan försvinna, och risk för informations- och kompetenstapp när man inte tar med 
helheten. 

Situationen för MSA är speciell jämfört med alla andra som omfattas av omorganisationen. En 
kompetens staden tidigare valt att samla i en grupp på MSA splittras. De flesta tjänster innehåller 
idag flera olika funktioner och expertområden som nu behöver justeras i olika stor omfattning. Det vi 
vet säkert är att gruppen delas. När vi på avdelningen arbetat med risk- och friskfaktorer på våra APT 
över åren har alltid en viktig friskfaktor varit att många trivs i arbetsgruppen, och att det är mycket 
viktigt att den expertkunskap man besitter tas tillvara i tjänsten så att arbetet känns meningsfullt och 
kan ge nytta för Boråsaren. Många har och uttryckt att man trivs att jobba över kompetensgränser 
och att det berikar ens eget arbetsområde.  

Här finns nu mycket otydlighet som leder till oro. Vad ska man jobba med om man flyttas? På vilken 
avdelning och med vad ska man jobba om man stannar på MF? Finns det en inbyggd förväntan på att 
mer av arbetstiden läggs på fysisk planering – vad händer då med övriga arbetsområden? Blir 
tjänsterna smalare i specialisering än nu? Kommer var och ens kompetens att tas tillvara? Resurserna 
blir inte fler. Hur kommer expertutlåtanden med i planprocesserna på ett tydligt sätt i den nya 
organisationen?- Stark åsikt att det är en demokratifråga att politiken får hela kunskapsunderlaget 
inför sina avvägningar och beslut. 

För den politiska beslutsprocessen om nämnders uppdrag finns en tydlig tidplan med fasta datum för 
information, beslut och MBL-förhandlingar. Samma tydlighet finns inte för berörd personal och det är 
en stor brist som tydligt försämrar arbetsmiljön under processen. De enda svar vi fått är att det 
kommer senare, det duger inte när vi alla ska befinna oss i en ny organisation om drygt tre månader. 
Även förändrade tjänster behöver MBL-förhandlas, när ska det ske? 

Vi anser att arbetsgivaren skyndsamt behöver ta fram en planering med datum för när vi kan 
förvänta oss svar i olika skeden. Och information behövs om vid vilka tillfällen det enbart är 



information från arbetsgivaren och vid vilka tillfällen vi kan ha åsikter eller behöver agera. När 
planeras MBL-förhandlingar och fastläggning av nya tjänster på respektive förvaltning? 

Till exempel vilka funktioner ska flytta, vad ska tjänsterna innehåll vara, både på MF och SBF, var blir 
arbetsplatsen och ny chef för de som blir kvar? Ska man söka om tjänster eller hur ska fördelningen 
gå till? Hur ska man överbrygga information- och kompetensglapp i den nya organisationen? 

Vilket stöd planeras för personalgruppen inför omorganisationen? 

Med det arbetssätt man nu tar sig an en sådan omfattande omorganisation av en arbetsgrupp där 
flertalet berörs på individnivå ser vi att det finns en stor risk för kompetenstapp för staden under 
processen och det måste man försöka undvika.  

 

Anna Ljunggren, för Naturvetarna 2022-09-20 

Vi vill att yttrande biläggs protokollet 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remissvar angående  
Förslag till ny Samhällbyggnadsorganisation 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att 

- tillstyrka att hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande 
arbetet med cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från 
Miljö- och konsumentnämnden till Kommunstyrelsen, 

- tillstyrka att motsvarande två årsarbetare med kompetens inom 
klimatanpassning flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden,  

- tillstyrka att motsvarande två årsarbetare med kompetens att avseende 
miljöbedömningar, tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den 
fysiska planeringen flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- tillstyrka att myndighetsansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om 
dispens från strandskydd, tillsyn av strandskydd samt ansvaret för att ta 
fram förlag till Strandskyddstaxa flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
nämndens äskande i Budget 2023 - planeringsunderlag för  

- strandskyddstillsyn flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens fysisk planering flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- äskandet om tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom 
klimatanpassning/fördjupad översvämningsutredning flyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens miljöledning flyttas till Kommunstyrelsen. 

 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att till kommunfullmäktige påpeka att 

- nämndens äskande om lönemedel för att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer 
är av stor betydelse för samhällsplaneringsprocessen.  
Tillräckliga resurser hos alla aktörer som påverkar planprocessen är en viktig 
framgångsfaktor för att möta en ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
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politiken och ha en så effektiv och rättssäker samhällsplaneringsprocess som 
möjligt. Miljö- och konsumentnämndens upplever att bemanningsproblemen 
avseende miljöinspektörer redan är och riskerar att bli en än större flaskhals i 
samhällsplaneringsprocessen. 

- rådgivningen och samverkan mellan mark- och exploatering och 
miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i 
utredningen. I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och 
miljöstrategiska avdelningen. 

- nämnden är att anse ”som en myndighet som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 
antas bli berörd av planer eller program” (Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2) och att 
nämnden därför även fortsatt bör vara en del i samrådsprocessen för planer 
och program, för att undvika fördröjande och fördyrande komplikationer på 
grund av tillsyn i ett senare skede. 

- Kommunfullmäktige behöver förtydliga ansvarsfördelningen gällande tillsyn 
inom följande områden: 

o skyltning, lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, 

o stängsel, MB 26 kap 11§, stängsel som utestänger allmänheten. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden berörs av Utredning ny Samhällbyggnadsorganisation med 
syfte att samordna de mest centrala delarna av Samhällsplaneringsprocessen. I 
utredningen föreslås att: 

- hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och klimatstrategin 
och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande arbetet med 
cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Kommunstyrelsen, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och 
strategisk nivå flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens avseende miljöbedömningar, 
tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen 
flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- ansvaret myndighetsansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om 
dispens från strandskydd, tillsyn av strandskydd samt för att ta fram 
förlag till Strandskyddstaxa flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Tillräckliga personella och finansiella resurser hos alla aktörer inom staden som 
påverkar planprocessen är en viktig framgångsfaktor för att möta en ökande 
komplexitet, ge större helhetssyn till politiken och ha en så effektiv och rättssäker 
process som möjligt. Miljö- och konsumentnämnden föreslår därför att nämndens 
äskande i Budget 2023 - planeringsunderlag för  

- strandskyddstillsyn flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden 

- biologkompetens fysisk planering flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden 
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- äskandet om tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom 
klimatanpassning/fördjupad översvämningsutredning flyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens miljöledning flyttas till Kommunstyrelsen. 

Miljö- och konsumentnämndens upplever att bemanningsproblemen avseende 
miljöinspektörer redan är och riskerar att bli en än större flaskhals och att nämndens 
äskande avseende lönemedel för att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer är 
av stor betydelse för staden och samhällsplaneringsprocessen. Även konkurrensen om 
miljöutredare, miljöstrateger, klimathandläggare, klimatstrateger och andra liknande 
kompetenser, är idag stor. 

Den rådgivning och samverkan mellan mark- och exploateringsavdelningen och 
miljöförvaltningen, främst rörande förorenad mark, som idag finns saknas i 
utredningen. I båda dessa delar ingår både kompetenser från miljötillsyn och 
miljöstrategiska avdelningen. 

Miljö- och konsumentnämnden anser att nämnden även fortsatt bör vara en del i 
samrådsprocessen för planer och program, för att undvika fördröjande och 
fördyrande komplikationer på grund av tillsyn i ett senare skede.  

Nämnden grundar sin åsikt på att Plan- och bygglagen anger (PBL 5 kap, 11§ punkt a) 
att samråd av undersökning angående om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska ske på sätt som anges i Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2.  

I olika vägledningar till handläggare inom miljötillsyn, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande statliga myndigheter, till exempel Handläggarstöd för granskning av 
detaljplaner för bostäder (Miljösamverkan Västra Götaland och Halland) står angående 
miljöbedömningar av detaljplaner att ”Utredningen ska samrådas med bland annat 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av detaljplanen 
(Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2), vilket även det innefattar den kommunala miljömyndigheten.”  

Kommunfullmäktige behöver ansvarsfördela tillsyn av stängsel som utestänger allmänheten 
(Miljöbalken 26 kap 11§) och Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som 
är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet (Lag 
(1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 5§ ). Dessa 
lagrum gäller både inom och utanför strandskyddet. Om det kommer in klagomål 
inom strandskydd kan just det klagomålet hanteras inom strandskyddslagen. En 
ansvarsfördelning behövs gällande vilken nämnd som ansvarar för att handlägga 
övriga ärenden. 

För tillsyn kring skyltning och stängselgenombrott kan det vara en fördel och mer 
effektivt om ansvaret ligger på samma nämnd som handlägger tillsyn inom 
strandskydd eftersom det då finns handläggare som är vana att göra bedömningar 
kopplade till allmänhetens tillgänglighet. 

Ärendebeskrivning 
Inför den nya mandatperioden har de representerade partierna i Borås 
Kommunfullmäktige kommit överens om att göra vissa organisationsförändringar, 
Överenskommelse rörande vissa frågor för mandatperioden 2023-2026, 2022-06-13. Miljö- och 
konsumentnämnden berörs av förändringen som syftar till att samordna de mest 
centrala delarna av Samhällsplaneringsprocessen. Utredning ny 
Samhällbyggnadsorganisation är resultatet av detta inriktningsbeslut som nämnden har fått 
för besvarande senast 30 september 2023. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://lagen.nu/1998:814
https://lagen.nu/1998:814
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Utredning ny Samhällbyggnadsorganisation föreslår att Miljö- och konsumentnämndens i 
huvudsak bibehåller sina uppdrag i enlighet med nuvarande reglemente och de 
tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden har idag, med 
undantag av att: 

- hela det samlade ansvaret för styrdokumenten Energi- och klimatstrategin 
och miljöprogrammet samt för det kommunövergripande arbetet med 
cirkulär ekonomi, motsvarande tre årsarbetare, flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Kommunstyrelsen, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och 
strategisk nivå flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- motsvarande två årsarbetare med kompetens avseende miljöbedömningar, 
tolka miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen 
flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- ansvaret enligt Miljöbalken för såväl ansökan om dispens från 
strandskydd, tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och 
konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Utredningen bedömer att detaljplanerna med förslagen ovan ska bli tillräckligt 
beredda så att de inte behöver remitteras till Miljö- och konsumentnämnden. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Generellt angående arbetsmiljöansvaret 
Miljöförvaltningen bedömer att det hade behövts med mer tid för att genomföra en 
organisationsförändring och samtidigt säkerställa både en god arbetsmiljö och att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Organisationsförändringen omfattar en betydligt större andel 
av miljö- konsumentnämndens uppdrag, än det som ingick i det ursprungliga 
uppdraget om konsultutredning angående Samhällsplaneringsprocessen, från 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
konsumentnämnden. För miljö- och konsumentnämndens del var det i 
fullmäktigeuppdraget angående konsultutredning bara strandskyddet som omfattades. 
De uppdrag som tillkommit inom miljö- och konsumentnämndens nuvarande 
uppdrag har inte utretts på motsvarande sätt som övriga nämnders berörda uppdrag. 

Enligt den utredning som detta remissvar nu gäller, medför förslagen att 
Miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning delas, ungefär mitt itu. Hälften av 
medarbetarna på avdelningen har idag tjänster som omfattar 
uppdrag/arbetsuppgifter som både kommer att ligga kvar på Miljö- och 
konsumentnämnden och som flyttas till kommunstyrelsen eller till 
samhällsbyggnadsnämnden. Kombinationen av flera av nämndens närliggande 
uppdrag i samma tjänst upplevs som både attraktivt och effektivt samt säkrar 
dessutom leverans även vid frånvaro. 

Medarbetare på miljöstrategiska avdelningen som inte flyttar till 
samhällsbyggnadsförvaltningen behöver ny hemvist på miljöförvaltningen, eftersom 
med stor sannolikhet nuvarande chefstjänst flyttar till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Detta kommer att påverka även andra medarbetare och chefer på miljöförvaltningen.  

När det krävs både mycket hög genomförandetakt och att flera tjänster måste göras 
om, vill miljöförvaltningen påpeka att det medför produktionsbortfall, risk för att 
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vissa frågor hamnar mellan stolarna samt för stora svårigheter att kontinuerligt 
säkerställa en god arbetsmiljö och att kontinuerligt vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Mark och exploatering 
Miljöförvaltningen saknar att den rådgivning och den samverkan som idag finns 
mellan mark- och exploateringsavdelningen och miljöförvaltningen inte berörs. I båda 
dessa delar deltar kompetenser från både miljötillsyn och miljöstrategiska avdelningen 
för att belysa om planen påverkas av gällande miljölagstiftning eller om blågröna 
frågor (vattenvård, naturvård inklusive bl.a. biologisk mångfald) bör beaktas.  

 
Miljö- och konsumentnämndens uppdrag 
Nämnden blir enligt utredningens förslag fortsatt ansvariga för all miljöbalkstillsyn 
förutom strandskydd och föreslås behålla nuvarande reglementesuppdrag avseende 
miljövård och naturvård. Miljöförvaltningens kompetens inom miljöskydd, 
hälsoskydd, miljövård, naturvård, förorenade områden och miljöövervakning behöver 
därför fortsatt nyttjas i stadens arbete med både miljöstrategiska frågor och inom 
samhällsplanering. 

Förvaltningen tolkar att utredningen med ”miljöstrategiska frågor i sin helhet” avser 
styrande dokument och arbete som berör alla övriga nämnder och styrelser: De 
strategiska dokument inom nämndens ansvarsområden, som inte berör alla nämnder 
och bolag och ändå behövs för att Borås ska vara en ledande miljökommun, ligger 
kvar för nämnden att initiera och förslå till Kommunfullmäktige. Exempelvis 
Naturvårdsprogram och eventuellt framtida Miljöövervakningsprogram.  

Inom ramen för nämndens ansvar för miljövård och naturvård utgår 
miljöförvaltningen från att det i nämndens uppdrag fortsatt ingår att 

- samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot 
luftvårdsförbundet och anpassa detta till nuvarande klimatsituation, 

- samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot 
vattenråden och anpassa detta till nuvarande klimatsituation, 

- förvalta Naturvårdsfonden, ge utökad miljöinformation (inom ramen för 
tillsyn, miljövård och naturvård), ansvara för miljöutbildning,  

- utöva all övrig tillsyn enligt Miljöbalken och tillhörande 
Miljötillsynsförordning 2 kap 9 §, inklusive ”Den kommunala nämnden har ansvar 
för tillsynen i fråga om naturreservat mm” bland annat dispensgivning och tillsyn av 
strandskydd, tillsyn av de av kn inrättade naturreservaten; Flenstorp, Rya åsar, 
Älmås, Lindåsabäcken, Vänga mosse, Gåshult och Storsjön. 

- representera Borås Stad i Sveriges Ekokommuner. 
 
Miljö- och klimatanpassningskompetens i planeringsprocessen 
Miljöförvaltningen upplever en ständigt ökande efterfrågan på biolog-
/ekologkompetens liksom av miljötillsynskomptens inom hälsoskydd (buller, 
luftkvalitet, inomhusmiljö m.m.) och miljöskydd (föroreningar, närliggande 
miljöstörande verksamheter, förorenade områden, områdesskydd m.m.) i takt med att 
Borås växer, antalet verksamheter ökar och många stora projekt har påbörjats eller 
ligger i startgroparna.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljotillsynsforordning-201113_sfs-2011-13
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De resurser för miljö- och klimatanpassningskompetens som föreslås flytta från 
Miljö- och konsumentnämnden tillkom 2018. Detta eftersom tiden miljöhandläggare 
och biologer då kunde lägga ner för samhällplaneringsprocessens behov av råd, inte 
längre var möjlig att tillgodose och samtidigt tillgodose nämndens eget arbete med 
miljötillsyn, miljövård och naturvård. Alternativet att finansiera 
samhällsplaneringsprocessens behov via plan-och bygglovstaxan diskuterades men 
lösningen blev då att miljö- och konsumentnämnden fick extra ramanslag 
motsvarande två årsarbetare för att ”medverka inom all fysisk planering där frågor 
inom nämndens ansvarsområden berörs”.  

I det rena myndighetsuppdraget är inte miljö- och konsumentnämnden 
tillsynsansvarig för planer och program, det uppdraget ligger på länsstyrelsen. 
Däremot har nämnden tillsynsansvaret för de flesta verksamheter som påverkar 
människors hälsa och miljön i byggskedet eller driftskedet av samhällsplanerings-
processen. 

Nämnda resurser för miljö- och klimatanpassningskompetens täcker inte hela det 
resursbehov miljöförvaltningen ständigt upplever att Borås har inom 
samhällsplaneringsprocessen. Nämnden har därför äskat motsvarande en årsarbetare 
för biologkompetens fysisk planering inför 2023 och lönemedel för att klara konkurrensen att 
kunna anställa och behålla miljöinspektörer. 
Konkurrensen om miljöinspektörers kompetens är idag stor då till exempel även 
konsultbolagen efterfrågar den och antalet miljöinspektörer som utbildas är extremt 
få i hela landet. Miljöinspektörernas tillsyn av alla verksamhetsutövare i Borås som 
gräver i samband med genomförandet av detaljplaner medför, vid brist på 
miljöinspektörer, stor risk för förseningar och fördyringar både för Borås Stads olika 
verksamheter och för verksamhetsutövare, inte minst i bygglovs- och byggskedena. 

Även konkurrensen om miljöutredare, miljöstrateger, klimathandläggare, 
klimatstrateger och andra liknande kompetenser, är idag stor. 

  

Strandskyddet 
Strandskydd stärker allemansrätten vid vatten. Syftet är att alla ska kunna komma ner 
till strandområdet och inte bara de som äger marken. Strandskyddets syftar också till 
att skydda växter och djur. Strandskyddsfrågor är vanligt återkommande i en kommun 
med så många vattenförekomster som Borås. Länsstyrelsen prövar inom tre veckor 
alla dispensansökningar som Borås Stad beviljar för att avgöra om de i sin tur ska 
överpröva kommunens beviljande. 

Handläggning av strandskyddsdispenser finansieras via en prövningsavgift i 
Miljöbalkstaxan. Dagens betalda sex timmar räcker endast i undantagsfall, ofta tar 
ärendena betydligt mer tid, ibland uppemot 30 timmar. I komplicerade ärenden eller 
med oerfarna handläggare kommer stöttning från juridisk kompetens att krävas för 
rättssäkerhet och effektivitet.  

Länsstyrelsen har vid sin tillsyn av Borås Stad myndighetsverksamhet inom 
Miljöbalkstillsyn uppmärksammat brister när det gäller tillsynen av strandskyddet och 
påpekat att tillsynsarbetet inte bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. 
Miljö- och konsumentnämnden har flera gånger äskat medel för strandskyddstillsyn. I 
dagsläget genomförs i princip ingen strandskyddstillsyn eftersom nämnden inte har 
någon finansiering att anställa tillsynspersonal för strandskyddstillsyn. I nuläget finns 
ett trettiotal klagomål där tillsyn skulle behövas.  

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/byggarivaellerforandra/bygglagarochregler/strandskydd.4.5b67f28d1584e5b7278e5644.html
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Miljöförvaltningen anser att av utredningens förslag följer att ansvaret för att ta 
fram förlag till Strandskyddstaxa flyttas från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljöförvaltningen vill också passa på att påpeka att kommunfullmäktige behöver 
ansvarsfördela tillsyn av stängsel som utestänger allmänheten (Miljöbalken 26 kap 11§) och 
Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får 
inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet (Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 5§ ). Båda dessa påverkar arbetet 
med både strandskydd och andra skyddade områden, såsom naturreservat. 
Tillsynsansvaret följer inte självklart ansvaret för strandskyddstillsyn och 
tillsynsansvaret för nämnda skyltning är inte fördelat alls vad miljöförvaltningen 
förstått.  

 

Miljöstrategiska frågor 
Utredningen påtalar att kommunstyrelsens ambition är ”att koncentrera och renodla arbetet 
till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt låta nämnderna självständigt hantera sina 
respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar”. Miljöförvaltningen anser att 
det finns strategiska delar i många uppdrag som fullmäktige lagt på olika nämnder och 
bolag. Förvaltningen tolkar att kommunstyrelsens ambition och utredningens förslag 
angående ”miljöstrategiska frågor i sin helhet” avser styrande dokument och arbete som 
berör alla övriga nämnder och styrelser. Vidare tolkar förvaltningen att det betyder 
att de strategiska dokument inom nämndens ansvarsområden, som inte berör alla 
nämnder och bolag ligger kvar för nämnden att initiera och föreslå till 
Kommunfullmäktige. Exempel strategiska dokument som behövs för att Borås ska 
vara en ledande miljökommun men som bara berör en eller några få nämnder eller 
bolag är Naturvårdsprogram och eventuellt framtida Miljöövervakningsprogram.  
Se även ovan under rubriken Miljö- och konsumentnämndens uppdrag. 
Miljöförvaltningen delar utredningens förslag att samla ansvaret för styrdokumenten 
Energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet samt för det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi, på kommunstyrelsen medför 
en tydligare ansvarsfördelning för strategier, mål och arbete som omfattar alla 
nämnder och bolag. Miljöförvaltningen anser att biologkomptens behövs för att klara 
genomförandet av ansvaret för dessa styrdokument, oavsett hemvist, och miljö- och 
konsumentnämnden har äskat medel för en biologkompetens miljöledning inför 2023. 
Äskandet bör flyttas till kommunstyrelsen. 

 

En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen delar inte utredningens bedömning att detaljplaner inte behöver 
remitteras Miljö- och konsumentnämnden. Tidsmässigt skulle det inte bli någon 
effektivisering för vare sig samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen, 
eftersom miljö- och konsumentnämnden aldrig är enda remissinstans. Om 
detaljplanerna, så som utredningen utgår från, bli mer kompletta utifrån 
miljöbalksperspektivet kommer tiden för handläggning och beslut kortas avsevärt 
både på miljöförvaltningen och för miljö- och konsumentnämnden i de fall 
handläggarna inte har full delegation. 

Plan- och bygglagen anger (PBL 5 kap, 11§ punkt a) att samråd av undersökning angående 
om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska ske på sätt som anges i 
Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://lagen.nu/1998:814
https://lagen.nu/1998:814
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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I olika vägledningar till handläggare inom miljötillsyn, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande statliga myndigheter, till exempel Handläggarstöd för granskning av 
detaljplaner för bostäder (Miljösamverkan Västra Götaland och Halland) står angående 
miljöbedömningar av detaljplaner att ”Utredningen ska samrådas med bland annat 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av detaljplanen 
(Miljöbalken 6 kap, 6§, punkt 2), vilket även det innefattar den kommunala miljömyndigheten.” 

Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämnden är att anse som en 
myndighet som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörd av 
planer eller program, och anser därför att nämnden fortsatt bör vara en del i 
samrådsprocessen för planer och program för att undvika fördröjande och 
fördyrande komplikationer på grund av tillsyn i ett senare skede. Det finns 
exempel när tillsyn i byggskedet eller till och med driftskedet medfört upphävande av 
detaljplaner. Risken för att det ska hända minskar markant om kommunens 
miljötillsynsmyndighet deltar i samrådsprocessen, eller andra forum, vid bedömning 
om en plan eller ett program kan medföra betydande miljöpåverkan eller på annat sätt 
behöver anpassas för att till exempel kommande verksamheters bygglov ska hanteras 
både rättssäkert och så snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Trafikverket är en myndighet som också omfattas av lagstiftningen kring planer och 
program och som för sina uppdrag ansvarar för hela planeringsprocessen från det 
tidiga skedet, till planering, byggande och drift och är därför, enligt 
miljöförvaltningen, relevant att jämföra med. Trafikverket bjuder ofta in 
miljöförvaltningens kompetenser inom förorenad mark, buller, naturvård, klimat 
m.m. att delta både i det tidiga skedet och planeringsskedet oavsett om det är 
kommunen eller någon annan myndighet som i byggskedet och driftskedet är 
tillsynsansvarig. Syftet är att få en så effektiv process som möjligt och undvika 
problem i de senare skedena. För närvarande är miljöförvaltningen 
inbjudna/ombedda av Trafikverket att delta i två arbetsgrupper för genomförande av 
järnvägsplanen Göteborg-Borås med kompetenser från både den miljöstrategiska 
avdelningen och miljötillsyn. 

 

Budgetkonsekvenser och strandskyddstaxa 
Miljöförvaltningen anser att det är avgörande för framgång i 
samhällsplaneringsprocessen att alla aktörer som påverkar planprocessen förses med 
tillräckliga resurser. Förvaltningen upplever att bemanningsproblemen avseende 
miljöinspektörer redan är, och riskerar att bli en än större, flaskhals och att äskandet 
angående lönemedel avseende att kunna rekrytera och behålla miljöinspektörer är av stor 
betydelse för samhällsplaneringsprocessen och därför bör bejakas. 

Uppdraget att delta i samhällsplaneringsprocessen med kompetens avseende 
miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar och viss miljöbalkskompetens kan 
finansieras via avgifter utifrån Plan- och bygglagen. Eventuellt gäller detta även delar 
av resursbehovet för klimatkompetens. 

Handläggning av strandskyddsdispenser finansieras idag via en prövningsavgift som i 
nuvarande Miljöbalkstaxa är satt till 6 timmar. Miljöförvaltningen uppskattar 
finansieringsbehovet till cirka 9 timmar. Prövningsavgiften behöver höjas och/eller 
taxekonstruktionen ändras, alternativt behöver skattemedel skjutas till för att staden 
ska klara uppdraget. 
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Miljö- och konsumentnämnden har flera gånger äskat medel för strandskyddstillsyn. I 
dagsläget genomförs i princip ingen strandskyddstillsyn eftersom nämnden inte har 
någon finansiering för att anställa personal för strandskyddstillsyn.  

Miljöförvaltningen bedömer också att Miljö- och konsumentnämndens äskande i 
Budget 2023 - planeringsunderlag ska bejakas av fullmäktige och att äskandena för: 

- strandskyddstillsyn (500 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas till 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

- tillfälligt behov för inköp av specialistkompetens inom klimatanpassning/fördjupad 
översvämningsutredning (2023 tillfälligt 2 400 tkr) bör utifrån utredningens förslag 
flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens fysisk planering (1 000 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas 
till Samhällsbyggnadsnämnden, 

- biologkompetens miljöledning (1 000 tkr) bör utifrån utredningens förslag flyttas till 
Kommunstyrelsen. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension  
Förslaget kan positivt påverka den sociala dimensionen för Boråsarna och 
verksamhetsutövare förutsatt att nämndens kompetens inom hälsoskydd (buller, 
luftkvalitet, inomhusmiljö m.m.) och miljöskydd (föroreningar, närliggande störande 
verksamheter, förorenade områden m.m.) fortsatt tas tillvara inom stadens arbete med 
både miljöstrategiska frågor och inom samhällsplaneringsprocessen. 

Ekologisk dimension 
Plan- och bygglagen syftar bland annat till att främja en långsiktig hållbar livsmiljö och 
nästintill alla miljöfrågor regleras genom hänvisning till miljöbalken. Att flytta 
ekologisk kompetens från Miljö- och konsumentnämnden till Kommunstyrelsen bör 
stärka de ekologiska hänsynen i samhällsplaneringsprocessen förutsatt att nämndens 
kompetens inom miljöskydd (inklusive bland annat förorenad mark, dagvatten, 
energi), miljövård, naturvård och miljöövervakning fortsatt tas tillvara inom stadens 
arbete med både miljöstrategiska frågor och inom samhällsplanering. 

Ekonomisk dimension 
Att tidigt i planeringsprocessen fånga aktuella frågor kring miljö, natur och hälsa där 
Miljö- och konsumentnämnden längre fram ska vara delaktig vid bygglov, tillsyn 
under byggskedet eller tillsyn av verksamheterna efter byggskedet kan vara avgörande 
för undvika både förseningar, fördyringar för både verksamhetsutövarna och 
planansvariga, förbud för vissa verksamheter eller i värsta fall upphävda planer. 

För att vara en ledande miljökommun med en effektiv samhällsplaneringsprocess i en 
stad med många kommande stora byggprojekt måste stadens samlade kompetens 
inom ekologi/biologi och strandskydd stärkas med mer än de resurser som miljö- och 
konsumentnämnden idag förfogar över. 

Den samlade verksamheten kommer att tappa fart under en tid, när en avdelning så 
som Miljöstrategiska avdelningen delas med följdeffekten att flera medarbetare får 
förändrade uppdrag, förändrad avdelningstillhörighet, ny chef samt att nya 
samarbetsformer därefter behöver etableras mellan Samhällbyggnadsförvaltningen 
och Miljöförvaltningen. 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

Agneta Sander  
Förvaltningschef 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

Bilagor 
Länkar till urval av tillsynsvägledningar eller handläggarstöd för 
miljötillsynshandläggare/miljöinspektörer, från länsstyrelsen och andra 
tillsynsvägledande myndigheter, som har påverkan på och påverkas av 
samhällsplaneringsprocessen på olika sätt: 
 
Förorenade områden 

 Förorenade områden i fysisk planering och byggande - SGI 
 Förorenade områden i den fysiska planeringen - en vägledning 

(ebhportalen.se) 
 Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering och 

lovgivning, Länsstyrelserna 
 Stöd inför framtagande av detaljplan – viktiga kriterier inför upphandling av 

miljötekniska markundersökningar 
 Infoblad klimat_www.pdf (miljosamverkansydost.se) information till 

verksamhetsutövare i samband med Klimatanpassning i tillsynen. 
 
Flyktiga föreningar 

 Flyktiga föroreningar - Problem, viktiga aspekter och lagstiftning - SGI 
 Flyktiga föroreningar i undersökningar och utredningar - SGI 

 
Dagvatten 

 Tillsyn_av_dagvatten_–_handläggarstöd,_MSL_2014.pdf 
 
Energi- och klimat 

 Handläggarstöd vid energitillsyn.pdf (lansstyrelsen.se) 
 
Tillsyn vid byggande och rivning 

 220628_Information_om_bygg-_och_rivningsavfall_2022.pdf 
(miljosamverkansydost.se) 

 
 
 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

https://www.sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/fororenade-omraden/miljojuridik/fororenade-omraden-i-fysisk-planering/
https://www.ebhportalen.se/wp-content/uploads/Fororenade-omraden-i-fysisk-planering.pdf
https://www.ebhportalen.se/wp-content/uploads/Fororenade-omraden-i-fysisk-planering.pdf
https://www.ebhportalen.se/wp-content/uploads/PMFOFysPlan.pdf
https://www.ebhportalen.se/wp-content/uploads/PMFOFysPlan.pdf
https://www.ebhportalen.se/wp-content/uploads/MTUDP2022.pdf
https://www.ebhportalen.se/wp-content/uploads/MTUDP2022.pdf
http://www.miljosamverkansydost.se/newmedia/Infoblad%20klimat_www.pdf
http://www.miljosamverkansydost.se/klimatanpassning
https://www.sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/fororenade-omraden/flyktiga-fororeningar-i-fysisk-planering/problem-och-lagstiftning/
https://www.sgi.se/sv/vagledning-i-arbetet/fororenade-omraden/flyktiga-fororeningar-i-fysisk-planering/Flyktiga-fororeningar-i-undersokningar-och-utredningar1/
file:///C:/Users/am207/Downloads/Tillsyn_av_dagvatten_%C3%A2%25C2%2580%25C2%2593_handl%C3%83%C2%A4ggarst%C3%83%C2%B6d,_MSL_2014.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.691fcf616219e10e93bb7a8/1526068666564/Handl%C3%A4ggarst%C3%B6d%20vid%20energitillsyn.pdf
http://www.miljosamverkansydost.se/newmedia/220628_Information_om_bygg-_och_rivningsavfall_2022.pdf
http://www.miljosamverkansydost.se/newmedia/220628_Information_om_bygg-_och_rivningsavfall_2022.pdf
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Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

1 Inriktningsbeslut partiöverläggningarna 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna: 

Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. 

- Från tidiga till sena skeden 

- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  

- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 

- Mark- och etableringsarbetet integreras 

- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 
överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 
Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  

- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen 
överföras till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska 
uppdrag överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande 

 



Borås Stad 
Datum 
2022-09-01 

      
      

Sida 
4(14) 

 

Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

2 En mer samlad samhällsbyggnadsorganisation 
2.1.1 Bakgrund 
I budget 2021 gavs uppdraget ”Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.” 

Innan frågan togs upp inom ramen för partiöverläggningarna har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för nämndens samarbetsuppdrag 
att utveckla samhällsbyggnadsprocessen arbetat med detta budgetuppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram en 
gemensam definition och kartlagt och beskrivit samhällsbyggnadsprocessen i 
dess olika skeenden från idéer och behov fram till drift och förvaltning  

 

Den gemensamma definitionen som förvaltningarna har kommit fram till 
gemensamt är:  

Samhällsbyggnadsprocessen är när vi i samverkan analyserar behov och idéer, 
planerar och ger förutsättningar för att utveckla den fysiska miljön. På så vis 
skapar vi goda levnadsförhållanden i Borås.  

Det gjordes också en konsultutredning där två förslag presenterades på hur 
samhällsbyggnadsprocessen skulle kunna bli bättre. Utredningen var ett viktigt 
inspel i den pågående processen. 

Utgångspunkterna och förväntningarna på det som ska uppnås med en ny 
organisering är: 

Samordning i linjen -> helhetssyn till politiken 
• Från tidiga till sena skeden 
• Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering 
• Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 
• Goda möjligheter att bygga en gemensam organisationskultur, med 

gemensamt ansvarstagande för ett gemensamt uppdrag. 
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En annan förväntan är att beredningsprocessen för ärenden (som till exempel 
detaljplaner) kan kortas ned, då större delen av kompetensen finns samlad på en 
och samma förvaltning.  
 

Det är viktigt att poängtera att förslaget inte innebär en beställar-utförare 
organisering utan att det är tjänstepersonerna som organiserar sig under en 
annan förvaltning. Tanken är att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
bereda ärenden och serva både Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 Avgränsningar 

2.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisering 
Förslaget innehåller inte någon färdig organisationsskiss på hur den exakta 
organisationen kommer att bli på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är 
primärt en förvaltningsfråga. 

2.2.2 Vilka personer som går över 
Förslaget kan inte exakt säga hur många personer det som kommer gå över när 
det gäller Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utan enbart göra en 
uppskattning. Utredningen fokuserar på vilka uppdrag och uppgifter som 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, och utredningen kommer 
ligga till grund för den fortsatta fackliga samverkan. 

2.2.3 Den politiska beredningsprocessen 
Ett av inriktningsbesluten var att utreda hur det politiska arbetet mellan 
nämnderna kan organiseras med utgångspunkten att säkerställa transparens och 
inflytande. Denna utredning kommer inte att behandla den frågan då 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får fatta sina egna beslut hur 
de vill bereda sina ärenden. Om det gemensamma reglementet eller riktlinjer för 
beredningsprocessen eventuellt skulle behöva ändras utifrån nya 
beredningsformer kommer Kommunstyrelsen bereda ett ärende till 
Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Mark-och etableringsarbetet 
I inriktningsbeslutet berörs även att kopplingen mellan mark-och exploatering 
och etableringsverksamheten behöver förbättras. Så kallade etableringsteam ska 
inrättas. Eftersom detta enbart berör Kommunstyrelsens uppdrag till en början 
berörs inte detta i denna utredning, utan det pågår ett parallellt arbete med 
detta.  
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 Utvärdering och uppföljning 
Förslaget är att den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023. 
Förslagsvis görs en uppföljning till Kommunfullmäktige under våren 2024 för 
att utvärdera hur det första året varit och för att eventuellt föreslå ändringar. 
Förslagsvis görs utvärderingen av någon oberoende part. 
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3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen kommer i och med förslaget ha två förvaltningar som 
bereder ärenden åt styrelsen, Stadsledningskansliet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär bland annat att 
Kommunstyrelsen kommer att behöva se över sin beredningsprocess och ha 
två förvaltningschefer att kommunicera med. I förslaget kommer 
Kommunstyrelsen få ett större ansvar för de kommunövergripande miljö- och 
klimatfrågorna, men i övrigt föreslås inga ändringar gällande 
Kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 

 Strategisk samhällsplanering 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen har idag hand om övergripande 
fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Avdelningen servar idag alla 
förvaltningar med befolkningsstatistik, och kommer även fortsättningsvis att 
göra det. Avdelningen arbetar också med klimatfrågorna i både projekt och på 
övergripande nivå. Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
de strategiska frågorna kommer närmare planeringsprocessen, vilket gör att det 
blir lättare för planeringen att veta vika inriktningar och prioriteringar det finns i 
till exempel trafikfrågor. När det gäller miljö- och klimatfrågorna är dessa 
kopplade till Kommunstyrelsens ansvarsområde och där kommer handläggarna 
även fortsättningsvis att skriva fram ärenden till Kommunstyrelsen. I och med 
att delar av miljöstrategiska avdelningen flyttar över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det bli mer kompetens och samlade 
resurser att arbeta med klimat och miljöfrågor på en kommunövergripande 
nivå. Eftersom ansvaret för frågorna ligger kvar hos Kommunstyrelsen 
kommer styrelsen ange ambitionsnivån för stadens miljö- och klimatarbete. 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen. 

 

 Mark- och exploatering 
Mark- och exploatering med enheten stora projekt föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar idag både strategiskt och 
operativt med mark- och exploateringsfrågor, samt har hand om de stora 
samhällsomvandlande projekten som ny stadsdel Gässlösa och området kring 
järnvägsstationen.  Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
avdelningen ska börja arbeta mer strategiskt kring mark- och etableringsfrågor, 
vilket är ett prioriteringsområde för Kommunstyrelsen. För enheten Stora 
projekts del så finns det synergieffekter med att flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att projekten är resurskrävande och 
med samlad kompetens på en och samma förvaltning kan det bli lättare att få 
stöd i de mest intensiva delarna av projekten.  
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Avdelningen Mark- och exploatering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen, och Kommunstyrelsens ansvar kommer inte ändras när det 
gäller dessa frågor.  

 Ett större fokus på strategiska miljö-och klimatfrågor 
I budget 2022 står det om Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. 

En stor del av de kommunövergripande miljöstrategiska frågorna är idag 
uppdelade på två nämnder; Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden. Kommunstyrelsen leder projekt inom klimatarbetet, har 
hand om koldioxidbudgeten och verkställer energi- och klimatstrategin. VA-
plan och avfallsplanen tas fram av Kommunstyrelsen. Miljö- och 
konsumentnämnden tar fram de strategiska styrdokumenten (energi-och 
klimatstrategin och miljöprogrammet) inom klimat-och miljöområdet och följer 
upp stadens arbete med miljömål och klimatarbetet. Uppdragen innefattar även 
att arbeta strategiskt med miljö-och klimatanpassningsfrågor samt cirkulär 
ekonomi.  

Den här utredningen föreslår att Kommunstyrelsen får hela det samlade 
ansvaret för de kommunövergripande styrdokumenten: energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Även arbetet med det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi föreslås gå över till 
Kommunstyrelsen.  Det för med sig att styrelsen får ett helhetsgrepp om dessa 
frågor. 

 

 Budget 
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha ansvar för budgeten för dessa 
verksamhetsområden: Strategiska samhällsplanering och Mark-och 
exploateringsavdelningen, då uppdragen finns kvar i reglementet. 
Kommunstyrelsen får sätta mål och prioriteringar och fortsatt resurssätta dessa. 
Kommunstyrelsen får budget för de tjänster som går över ifrån Miljö- och 
konsumentnämnden när det gäller de miljöstrategiska frågorna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha två budgetramar, en ifrån 
Kommunstyrelsen och en ifrån Samhällsbyggnadsnämnden.  
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4 Samhällsbyggnadsnämnden 
För Samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen att förvaltningen blir 
större. Nämnden kommer också att få hantera ärenden rörande 
strandskyddsdispenser och tillsyn, detta har tidigare hanterats av Miljö- och 
konsumentnämnden. Den kommunala Lantmäteriavdelningen kommer att 
behöva flytta som en konsekvens av att Mark- och exploateringsavdelningen 
går över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att avdelningens oberoende ska 
upprätthållas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärenden åt två 
nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bereda ärenden åt två nämnder, det 
innebär också att förvaltningen kan få uppdrag från två olika uppdragsgivare. I 
och med den samlade kompetensen inom planeringsdelen, den strategiska 
samhällsplaneringen och klimat- och miljöfrågorna kopplade till den fysiska 
planeringen så kan förvaltningen redan från början ta fram underlag som är 
heltäckande. En förväntad konsekvens av detta är att många ärenden kan 
beredas och hanteras fortare än det gör idag, och med större helhetssyn och 
mindre risk för dubbelarbete.  

Det kommer också bli enklare att få mer resurser till olika uppdrag eller projekt 
när det behövs, vilket kommer att vara en tillgång för enheten stora projekt. 

 

 Lantmäteriet 
En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära 
den kommunala lantmäteriverksamheten. Det kommunala Lantmäteriet ska ha 
en oberoende ställning till olika intressenter både enskilda och allmänna, och då 
får inte en kommunal lantmäterimyndighet vara inordnad under en nämnd med 
ansvar för mark- och exploateringsverksamheten eller i en 
förvaltningsorganisation vars verksamhet har sådan karaktär.(prop.1995/96:78 
s.56 och 49 f.). Det innebär att Lantmäteriet inte kan tillhöra den förvaltning 
som mark- och exploatering tillhör eller Kommunstyrelsen som är markägare 
enligt reglementet.  

Den nämnd som föreslås vara mottagare av den kommunala 
Lantmäteriavdelningen är Tekniska nämnden och i praktiken blir den 
organisatoriska hemvisten för Lantmäteriavdelningen Tekniska förvaltningen. 
Ärendena som hanteras inom Lantmäteriavdelningen hamnar inte hos nämnden 
då det kommunala Lantmäteriet är en egen myndighet. Tekniska nämnden 
ansöker inte om lantmäteriförrättningar, vilket gör att det inte finns risk för jäv 
eller att Lantmäteriets oberoende kan komma att ifrågasättas.  

Lantmäteriavdelningen handlägger idag, förutom sitt myndighetsuppdrag, 
ärenden gällande att fastställa belägenhetsadresser i kommunen och att fastställa 
namn på kvarter och allmänna platser. Detta görs på delegation ifrån 
Samhällsbyggnadsnämnden. För att bereda förslag på namn på kvarter och 
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allmänna platser finns en särskild namnberedning som är underställd 
Kommunfullmäktige, där Lantmäteriavdelningen bereder ärenden och för 
protokoll. 

Lantmäteriavdelningen kommer fortfarande göra dessa uppgifter, men ansvaret 
kommer att ligga kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Att få till en 
tjänstemannaberedning mellan Lantmäteriet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och eventuellt Kulturförvaltningen där 
kompetens finns skulle vara en möjlig lösning för att hålla kontakten med 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 Handläggningen av strandskyddsdispens och tillsyn 
Strandskyddsfrågan har sedan tidigare varit hänvisad till partiöverläggningarna. I 
det politiska inriktningsbeslutet fanns direktiv om att ansökan om dispens 
skulle läggas över på Samhällsbyggnadsnämnden. Miljöförvaltningen har 
påpekat att det bästa skulle vara att strandskyddet i sin helhet, både dispensen 
och tillsynen, går över till Samhällsbyggnadsnämnden på samma sätt som 
bygglov och tillsyn ligger samlat. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
behöver i detta fall kompletteras med 7 kap 13-18§§ i Miljöbalken som hanterar 
strandskyddslagstiftningen. Eventuellt kan det behövas förtydligas i Miljö- och 
konsumentnämndens reglemente att nämnden inte längre har uppgiften.  

Denna utredning föreslår att såväl ansökan om dispens från strandskydd och 
tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget 
Budgeten för Lantmäteriet och tillhörande taxor går över till Tekniska 
nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden får budgeten för strandskydd och 
tillhörande taxor, och de budgeterade tjänsterna för fysisk planering som går 
över ifrån Miljö- och konsumentnämnden. Likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden budget för tjänsterna som går över ifrån Tekniska 
nämnden.  
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5 Tekniska nämnden 
I inriktningsbeslutet står det att Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och 
styrs av flera nämnder; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. Det anges även att utredning behövs, i samråd med berörda 
förvaltningar, avseende vilka delar av Gatuavdelningen respektive Park- och 
skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen som ska överföras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Tekniska förvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av sitt uppdrag, 
reglemente och verksamhet. Slutsatsen är att Tekniska nämndens primära 
uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och förvaltning. Därför är 
förslaget att det inte blir så många personer som kommer gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en konsekvens av detta blir att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att bereda ärenden till Tekniska 
nämnden. 

 

 Planering gata och park 
Tekniska förvaltningen är med i detaljplanegrupperna i den initiala planeringen 
då förvaltningen har kompetens inom gata, trafik och park utifrån ett 
genomförande-, drifts- och underhållsperspektiv. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden 
inom gata, trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta 
förstärkningen om ca tre tjänster som budgeterats på Tekniska förvaltningen 
kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak få rekrytera. 
Tekniska nämnden kommer fortsatt att få remisser att besvara gällande 
detaljplaner med mera och ingå i plangrupperna, men de strategiska frågorna 
gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att handläggas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En sak som har uppmärksammats under utredningens gång är att 
detaljplaneringens koppling till såväl investerings- som driftsbudgeteringen 
avseende trafik- och parkfrågor behöver förstärkas. Detta arbete är påbörjat. 

 Budget 
Tekniska nämnden får budgeten för Lantmäteriet med tillhörande taxor, och får 
lämna ifrån sig budgeten för de tjänster inom planering gata och park som går 
över till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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6. Miljö- och konsumentnämnden 
Förslagen för Miljö- och konsumentnämndens del innebära att nämnden får ett 
mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. Dispensansökan och tillsynen av 
strandskydd samt större delen av det rådgivande uppdraget inom ramen för 
fysisk planering gällande miljö- och klimatanpassning föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås kommunövergripande 
miljöstrategiska frågor i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som sedan 
tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor.  

Det är inom ramen för den miljöstrategiska avdelningen som dessa uppdrag 
finns. Uppskattningsvis handlar det om 8-10 tjänster som får sin placering hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt. 
De uppdrag avdelningen har avseende energi-och klimatrådgivning, 
miljöövervakning och naturvårdsfrågor1 kommer att finnas kvar inom Miljö- 
och konsumentnämndens uppdrag och inte hanteras av någon annan nämnd.   

6.1 Miljö- och klimatanpassningskomptens i 
planeringsprocessen 
Miljö- och konsumentnämnden har idag ett brett rådgivande uppdrag när det 
gäller samhällsplaneringen. Miljöförvaltningen deltar både i uppstarten av 
planarbetet och granskningen av planerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslås få över kompetens som kan hjälpa till med miljöbedömningar, tolka 
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen med 
miljöbalkskompetens.  Även kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och strategisk nivå 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det är dock viktigt att 
påpeka att Miljö- och konsumentnämnden fortsatt har ett rådgivande uppdrag 
när det gäller nämndens grunduppdrag, då nämnden fullgör uppgifterna inom 
miljö-och hälsoskyddsområdet och har tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt ha behov av rådgivning från 
Miljöförvaltningen i vissa frågor där expertisen idag finns inom miljötillstånd, 
förorenad mark, miljöövervakning eller naturvård. 

6.2 Strandskyddet 
Ansökan om dispens för strandskydd samt tillsyn föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 
behov av utökad juridisk rådgivning i dessa frågor. 

När det gäller strandskyddet anger Miljöförvaltningen att det skulle behövas en 
tjänst till för att enbart arbeta med tillsynen, vilket också Miljö- och 
konsumentnämnden äskat pengar för inför 2023 i form av en delvis skatte- och 
taxefinansierad tjänst. Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat brister 
när det gäller tillsynen av strandskydd och har påpekat att tillsynsarbetet inte 
bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. Detta får konsekvenser 
                                                      
1 Med naturvård avses arbete som syftar till att skydda och vårda naturen. Arbete som bidrar till 
att bevara den biologiska mångfalden. Detta arbete utgörs av operativt åtgärdsarbete men också 
utredningar, kartläggningar, analyser och bearbetning av material som ska utgöra underlag för 
vidare strategiskt arbete. S. 44 Behovsutredning för Miljö-och konsumentnämndens samtliga 
ansvarsområden för år 2022-2024 
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för Samhällsbyggnadsnämnden som i och med förslaget kommer bli ansvarig 
nämnd för strandskyddstillsynen.  

 

6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. En sådan strategisk fråga är miljöstrategiska 
frågor. 

Idag har Miljö- och konsumentnämnden ansvaret för att ta fram och revidera 
energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
miljökoordinatorsnätverket. I förslaget föreslås att ansvaret för de övergripande 
styrdokumenten Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet (tidigare 
Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  

Även uppdraget om cirkulär ekonomi föreslås gå över till Kommunstyrelsen.  

De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
fackliga samverkans- och förhandlingsprocessen under hösten. 

De uppgifter som föreslås gå över till Kommunstyrelsen finns idag inte 
uttryckligen beskrivna i Miljö- och konsumentnämndens reglemente mer än att 
nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Nämnden 
har fortsatt ansvaret enligt reglementet § 3 att 

- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
annan 

6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 



Borås Stad 
Datum 
2022-09-01 

      
      

Sida 
14(14) 

 

Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

olika former av tillstånd för att inte exploatören eller verksamhetsutövaren ska 
råka ut för förseningar eller liknande.  

6.5 Budget 
Miljö- och konsumentnämnden får lämna ifrån sig budget för 
strandskyddsdispensen och -tillsynen med tillhörande taxor och tjänsterna inom 
fysisk planering till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten för de tjänster som 
hanterar styrdokumentsarbetet och cirkulär ekonomi går över till 
Kommunstyrelsen.  

 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

Förhandlings-/Informationsprotokoll - MBL 
 

 Lokal/central förhandling enligt MBL §§ 10, 11, 12, 13, 14, 38 
 

 Information enligt MBL §§ 19, 20 
 

Datum för förhandling/information 

2022-10-27 

Parter som omfattas av förhandlingen 

Borås Stad, de fackliga organisationerna i Centrala samverkansgruppen, 
Akavia och Naturvetarna 

Vad förhandlingen/informationen gäller 

 
Förhandling gällande omorganisationen samhällsbyggnadsprocessen 
 

 är bilaga 

 
 Arbetstagarparten instämmer i förslaget men anför synpunkter enligt bilaga 
 Arbetstagarparten säger nej till förslaget och anför avvikande skrivelse enligt bilaga.  

 
Vision lämnar in en separat skrivelse, bilaga, som även Vårdförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund 
och Kommunal ställer sig bakom. I övrigt ställer de och Akavia sig eniga bakom lagt förslag. 
 
Naturvetarna är inte emot omorganisationen med det syfte som den har. Naturvetarna är oenig till hur den görs 
enligt det förslag som förvaltningarna lagt fram och lämnar avvikande synpunkter i bilaga. 
 
Förhandlingen avslutas:  idag,  när protokollet justeras 

Underskrift - Arbetsgivaren 
(datum, förvaltning, namnteckning) 
 

2022-10-27 
 
 
 
Svante Stomberg 
 
 
 

Underskrift – Arbetstagarparten 
(datum, organisation, namnteckning) 
 

2022-10-27 

 

 

                  

Vision Lärarförbundet Kommunal 

 

 

                  

Lärarnas Riksförbund Vårdförbundet Akavia 
 
 

      
Naturvetarna 

Blanketten upprättas i två exemplar av arbetsgivaren, båda exemplaren undertecknas och sändes till arbets-
tagarparten. Arbetstagarparten undertecknar båda exemplaren, behåller kopian och sänder originalet till arbetsgivaren. 

 



1

Agneta Simring Larsson

Från: Kristina Sköld
Skickat: den 27 oktober 2022 10:10
Till: Agneta Simring Larsson
Ämne: VB: Skrivning till MBL

 
 
Vision ser en risk med att personer med erfarenhet inte kommer att vilja stanna i Borås Stad då vissa uppdrag inte 

kommer se likadana ut. 

Vision vill att arbetsgivaren under en längre tid tillsammans med skyddsombud följer upp och har en kontinuerlig 
dialog då vi ser höga risker under punkter kring den psykosociala arbetsmiljön på riskbedömningarna. 
 
Vision vill också delta i de kommande stegen i processen med lokaler och samarbete som blir en följd av den 
organisatoriska förändringen. Vi ser en ökad risk för att man tappar tid och att enheter splittras pga förändringen 
men också placeringen/flytt av personal upplevs kommer bli försämring för personalens tid samt arbetsflöden. 
 
När Samhällsbyggnadsförvaltningen växer, krävs det också resurser för att stödfunktioner ska fungera då det ställs 
stora krav på dessa när det blir mer personal, därav vill vi att det också följs upp och att medel tillförs så att man kan 
tillgodose den ökade arbetsmängden för stödfunktionerna på förvaltningen” 
 
Vision kommer att ställa sig enig till AG. 
 
 
Hälsningar Malin Särén  
Ordförande 
------------------------------------------- 
Vision Boråsavdelningen 
Besöksadress: Fabriksgatan 11 
E-post: visionborasavdelningen@fv.vision.se 
 
 

 
Du kan alltid nå Vision på: 
Vision Direkt: 0771 44 00 00 (kl 8-20) 
Chef Direkt: 0771 360 600 (kl 9-17) 
Visions hemsida 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
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1 Inriktningsbeslut partiöverläggningarna 
Inför den nya mandatperioden 2023-2026 kom de representerade partierna i 
Kommunfullmäktige överens om följande i de så kallade partiöverläggningarna: 

Syftet är samordna de mest centrala delarna av Samhällsbyggnadsprocessen i en 
gemensam linje för att möta ökande komplexitet, ge större helhetssyn till 
politiken och bygga en mer gemensam organisationskultur mot ett samlat 
uppdrag gentemot de som bor och verkar i Borås. 

- Från tidiga till sena skeden 

- Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering  

- Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 

- Mark- och etableringsarbetet integreras 

- Avdelningarna Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering 
överförs från Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Vilka delar av Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen samt 
Gatuavdelningen respektive Park- och skogsavdelningen på Tekniska 
förvaltningen som ska överföras till Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 
utredas, i samråd med berörda förvaltningar.  

- Inrätta Etableringsteam mellan berörda förvaltningar.  

- Till följd av överföringen av Mark och exploatering till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver Lantmäteriavdelningen 
överföras till annan förvaltning. Även detta ska utredas.  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och styrs av flera nämnder; 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden.  

- Kommunstyrelsen ansvarar för de strategiska frågorna i stort, detta 
renodlas även då Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska 
uppdrag överförs till Kommunstyrelsen.  

- Samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret för strandskyddsdispenser 
från Miljö- och konsumentnämnden.  

- Utreda hur det politiska arbetet mellan nämnderna kan organiseras med 
utgångspunkten att säkerställa transparens och inflytande 
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2 En mer samlad samhällsbyggnadsorganisation 
2.1.1 Bakgrund 
I budget 2021 gavs uppdraget ”Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.” 

Innan frågan togs upp inom ramen för partiöverläggningarna har 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för nämndens samarbetsuppdrag 
att utveckla samhällsbyggnadsprocessen arbetat med detta budgetuppdrag. 
Förvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar tagit fram en 
gemensam definition och kartlagt och beskrivit samhällsbyggnadsprocessen i 
dess olika skeenden från idéer och behov fram till drift och förvaltning  

 

Den gemensamma definitionen som förvaltningarna har kommit fram till 
gemensamt är:  

Samhällsbyggnadsprocessen är när vi i samverkan analyserar behov och idéer, 
planerar och ger förutsättningar för att utveckla den fysiska miljön. På så vis 
skapar vi goda levnadsförhållanden i Borås.  

Det gjordes också en konsultutredning där två förslag presenterades på hur 
samhällsbyggnadsprocessen skulle kunna bli bättre. Utredningen var ett viktigt 
inspel i den pågående processen. 

Utgångspunkterna och förväntningarna på det som ska uppnås med en ny 
organisering är: 

Samordning i linjen -> helhetssyn till politiken 
• Från tidiga till sena skeden 
• Trafik, grönytor, miljö och stadsplanering 
• Exploaterings- och planeringsprocessen vävs samman 
• Goda möjligheter att bygga en gemensam organisationskultur, med 

gemensamt ansvarstagande för ett gemensamt uppdrag. 
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En annan förväntan är att beredningsprocessen för ärenden (som till exempel 
detaljplaner) kan kortas ned, då större delen av kompetensen finns samlad på en 
och samma förvaltning.  
 

Det är viktigt att poängtera att förslaget inte innebär en beställar-utförare 
organisering utan att det är tjänstepersonerna som organiserar sig under en 
annan förvaltning. Tanken är att Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
bereda ärenden och serva både Kommunstyrelsen och 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 Avgränsningar 

2.2.1 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisering 
Förslaget innehåller inte någon färdig organisationsskiss på hur den exakta 
organisationen kommer att bli på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är 
primärt en förvaltningsfråga. 

2.2.2 Vilka personer som går över 
Förslaget kan inte exakt säga hur många personer det som kommer gå över när 
det gäller Tekniska förvaltningen och Miljöförvaltningen utan enbart göra en 
uppskattning. Utredningen fokuserar på vilka uppdrag och uppgifter som 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen, och utredningen kommer 
ligga till grund för den fortsatta fackliga samverkan. 

2.2.3 Den politiska beredningsprocessen 
Ett av inriktningsbesluten var att utreda hur det politiska arbetet mellan 
nämnderna kan organiseras med utgångspunkten att säkerställa transparens och 
inflytande. Denna utredning kommer inte att behandla den frågan då 
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden får fatta sina egna beslut hur 
de vill bereda sina ärenden. Om det gemensamma reglementet eller riktlinjer för 
beredningsprocessen eventuellt skulle behöva ändras utifrån nya 
beredningsformer kommer Kommunstyrelsen bereda ett ärende till 
Kommunfullmäktige. 

 

2.2.4 Mark-och etableringsarbetet 
I inriktningsbeslutet berörs även att kopplingen mellan mark-och exploatering 
och etableringsverksamheten behöver förbättras. Så kallade etableringsteam ska 
inrättas. Eftersom detta enbart berör Kommunstyrelsens uppdrag till en början 
berörs inte detta i denna utredning, utan det pågår ett parallellt arbete med 
detta.  
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 Utvärdering och uppföljning 
Förslaget är att den nya organisationen ska vara på plats 1 januari 2023. 
Förslagsvis görs en uppföljning till Kommunfullmäktige under våren 2024 för 
att utvärdera hur det första året varit och för att eventuellt föreslå ändringar. 
Förslagsvis görs utvärderingen av någon oberoende part. 

JV123
Anteckning
Enbart nyanställda i helt nya roller kan inte utvärdera om en sådan ändring varit lyckosam eller om en effektivisering och förbättring skett. Det saknas indikatorer för att kunna följa förändringen på andra sätt. 



Borås Stad 
Datum 
2022-09-01 

      
      

Sida 
7(14) 

 

Utredning ny Samhällsbyggnadsorganisation 

3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen kommer i och med förslaget ha två förvaltningar som 
bereder ärenden åt styrelsen, Stadsledningskansliet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta innebär bland annat att 
Kommunstyrelsen kommer att behöva se över sin beredningsprocess och ha 
två förvaltningschefer att kommunicera med. I förslaget kommer 
Kommunstyrelsen få ett större ansvar för de kommunövergripande miljö- och 
klimatfrågorna, men i övrigt föreslås inga ändringar gällande 
Kommunstyrelsens ansvarsområde.  

 

 Strategisk samhällsplanering 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen har idag hand om övergripande 
fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och 
kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Avdelningen servar idag alla 
förvaltningar med befolkningsstatistik, och kommer även fortsättningsvis att 
göra det. Avdelningen arbetar också med klimatfrågorna i både projekt och på 
övergripande nivå. Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
de strategiska frågorna kommer närmare planeringsprocessen, vilket gör att det 
blir lättare för planeringen att veta vika inriktningar och prioriteringar det finns i 
till exempel trafikfrågor. När det gäller miljö- och klimatfrågorna är dessa 
kopplade till Kommunstyrelsens ansvarsområde och där kommer handläggarna 
även fortsättningsvis att skriva fram ärenden till Kommunstyrelsen. I och med 
att delar av miljöstrategiska avdelningen flyttar över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det bli mer kompetens och samlade 
resurser att arbeta med klimat och miljöfrågor på en kommunövergripande 
nivå. Eftersom ansvaret för frågorna ligger kvar hos Kommunstyrelsen 
kommer styrelsen ange ambitionsnivån för stadens miljö- och klimatarbete. 
Avdelningen Strategisk samhällsplanering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen. 

 

 Mark- och exploatering 
Mark- och exploatering med enheten stora projekt föreslås flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen arbetar idag både strategiskt och 
operativt med mark- och exploateringsfrågor, samt har hand om de stora 
samhällsomvandlande projekten som ny stadsdel Gässlösa och området kring 
järnvägsstationen.  Förväntningarna i och med den nya omorganisationen är att 
avdelningen ska börja arbeta mer strategiskt kring mark- och etableringsfrågor, 
vilket är ett prioriteringsområde för Kommunstyrelsen. För enheten Stora 
projekts del så finns det synergieffekter med att flytta över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i och med att projekten är resurskrävande och 
med samlad kompetens på en och samma förvaltning kan det bli lättare att få 
stöd i de mest intensiva delarna av projekten.  
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Avdelningen Mark- och exploatering kommer att bereda ärenden åt 
Kommunstyrelsen, och Kommunstyrelsens ansvar kommer inte ändras när det 
gäller dessa frågor.  

 Ett större fokus på strategiska miljö-och klimatfrågor 
I budget 2022 står det om Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. 

En stor del av de kommunövergripande miljöstrategiska frågorna är idag 
uppdelade på två nämnder; Kommunstyrelsen och Miljö- och 
konsumentnämnden. Kommunstyrelsen leder projekt inom klimatarbetet, har 
hand om koldioxidbudgeten och verkställer energi- och klimatstrategin. VA-
plan och avfallsplanen tas fram av Kommunstyrelsen. Miljö- och 
konsumentnämnden tar fram de strategiska styrdokumenten (energi-och 
klimatstrategin och miljöprogrammet) inom klimat-och miljöområdet och följer 
upp stadens arbete med miljömål och klimatarbetet. Uppdragen innefattar även 
att arbeta strategiskt med miljö-och klimatanpassningsfrågor samt cirkulär 
ekonomi.  

Den här utredningen föreslår att Kommunstyrelsen får hela det samlade 
ansvaret för de kommunövergripande styrdokumenten: energi- och 
klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Även arbetet med det 
kommunövergripande arbetet med cirkulär ekonomi föreslås gå över till 
Kommunstyrelsen.  Det för med sig att styrelsen får ett helhetsgrepp om dessa 
frågor. 

 

 Budget 
Kommunstyrelsen kommer fortsatt att ha ansvar för budgeten för dessa 
verksamhetsområden: Strategiska samhällsplanering och Mark-och 
exploateringsavdelningen, då uppdragen finns kvar i reglementet. 
Kommunstyrelsen får sätta mål och prioriteringar och fortsatt resurssätta dessa. 
Kommunstyrelsen får budget för de tjänster som går över ifrån Miljö- och 
konsumentnämnden när det gäller de miljöstrategiska frågorna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha två budgetramar, en ifrån 
Kommunstyrelsen och en ifrån Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

JV123
Anteckning
Fler strategiska frågor än nämnda dokument finns. Ex. Riktlinjer för resor, Naturvårdsprogram osv. Ingen bra motivering gällande varför "natur" och "vatten" exkluderas från KS miljöstrategiska ansvar. Det gynnar inte sakfrågorna. 
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4 Samhällsbyggnadsnämnden 
För Samhällsbyggnadsnämndens del innebär förändringen att förvaltningen blir 
större. Nämnden kommer också att få hantera ärenden rörande 
strandskyddsdispenser och tillsyn, detta har tidigare hanterats av Miljö- och 
konsumentnämnden. Den kommunala Lantmäteriavdelningen kommer att 
behöva flytta som en konsekvens av att Mark- och exploateringsavdelningen 
går över till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att avdelningens oberoende ska 
upprätthållas. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärenden åt två 
nämnder 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att bereda ärenden åt två nämnder, det 
innebär också att förvaltningen kan få uppdrag från två olika uppdragsgivare. I 
och med den samlade kompetensen inom planeringsdelen, den strategiska 
samhällsplaneringen och klimat- och miljöfrågorna kopplade till den fysiska 
planeringen så kan förvaltningen redan från början ta fram underlag som är 
heltäckande. En förväntad konsekvens av detta är att många ärenden kan 
beredas och hanteras fortare än det gör idag, och med större helhetssyn och 
mindre risk för dubbelarbete.  

Det kommer också bli enklare att få mer resurser till olika uppdrag eller projekt 
när det behövs, vilket kommer att vara en tillgång för enheten stora projekt. 

 

 Lantmäteriet 
En konsekvens av att Mark-och exploatering föreslås flyttas över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är att staden som markägare kommer för nära 
den kommunala lantmäteriverksamheten. Det kommunala Lantmäteriet ska ha 
en oberoende ställning till olika intressenter både enskilda och allmänna, och då 
får inte en kommunal lantmäterimyndighet vara inordnad under en nämnd med 
ansvar för mark- och exploateringsverksamheten eller i en 
förvaltningsorganisation vars verksamhet har sådan karaktär.(prop.1995/96:78 
s.56 och 49 f.). Det innebär att Lantmäteriet inte kan tillhöra den förvaltning 
som mark- och exploatering tillhör eller Kommunstyrelsen som är markägare 
enligt reglementet.  

Den nämnd som föreslås vara mottagare av den kommunala 
Lantmäteriavdelningen är Tekniska nämnden och i praktiken blir den 
organisatoriska hemvisten för Lantmäteriavdelningen Tekniska förvaltningen. 
Ärendena som hanteras inom Lantmäteriavdelningen hamnar inte hos nämnden 
då det kommunala Lantmäteriet är en egen myndighet. Tekniska nämnden 
ansöker inte om lantmäteriförrättningar, vilket gör att det inte finns risk för jäv 
eller att Lantmäteriets oberoende kan komma att ifrågasättas.  

Lantmäteriavdelningen handlägger idag, förutom sitt myndighetsuppdrag, 
ärenden gällande att fastställa belägenhetsadresser i kommunen och att fastställa 
namn på kvarter och allmänna platser. Detta görs på delegation ifrån 
Samhällsbyggnadsnämnden. För att bereda förslag på namn på kvarter och 
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allmänna platser finns en särskild namnberedning som är underställd 
Kommunfullmäktige, där Lantmäteriavdelningen bereder ärenden och för 
protokoll. 

Lantmäteriavdelningen kommer fortfarande göra dessa uppgifter, men ansvaret 
kommer att ligga kvar på Samhällsbyggnadsnämnden. Att få till en 
tjänstemannaberedning mellan Lantmäteriet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och eventuellt Kulturförvaltningen där 
kompetens finns skulle vara en möjlig lösning för att hålla kontakten med 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

 Handläggningen av strandskyddsdispens och tillsyn 
Strandskyddsfrågan har sedan tidigare varit hänvisad till partiöverläggningarna. I 
det politiska inriktningsbeslutet fanns direktiv om att ansökan om dispens 
skulle läggas över på Samhällsbyggnadsnämnden. Miljöförvaltningen har 
påpekat att det bästa skulle vara att strandskyddet i sin helhet, både dispensen 
och tillsynen, går över till Samhällsbyggnadsnämnden på samma sätt som 
bygglov och tillsyn ligger samlat. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
behöver i detta fall kompletteras med 7 kap 13-18§§ i Miljöbalken som hanterar 
strandskyddslagstiftningen. Eventuellt kan det behövas förtydligas i Miljö- och 
konsumentnämndens reglemente att nämnden inte längre har uppgiften.  

Denna utredning föreslår att såväl ansökan om dispens från strandskydd och 
tillsyn av strandskydd flyttar från Miljö- och konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Budget 
Budgeten för Lantmäteriet och tillhörande taxor går över till Tekniska 
nämnden. Samhällsbyggnadsnämnden får budgeten för strandskydd och 
tillhörande taxor, och de budgeterade tjänsterna för fysisk planering som går 
över ifrån Miljö- och konsumentnämnden. Likaså får 
Samhällsbyggnadsnämnden budget för tjänsterna som går över ifrån Tekniska 
nämnden.  
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5 Tekniska nämnden 
I inriktningsbeslutet står det att Samhällsbyggnadsförvaltningen stödjer och 
styrs av flera nämnder; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Tekniska nämnden. Det anges även att utredning behövs, i samråd med berörda 
förvaltningar, avseende vilka delar av Gatuavdelningen respektive Park- och 
skogsavdelningen på Tekniska förvaltningen som ska överföras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Tekniska förvaltningen har utifrån detta gjort en genomlysning av sitt uppdrag, 
reglemente och verksamhet. Slutsatsen är att Tekniska nämndens primära 
uppgift inom samhällsbyggnadsprocessen är drift och förvaltning. Därför är 
förslaget att det inte blir så många personer som kommer gå över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och en konsekvens av detta blir att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inte kommer att bereda ärenden till Tekniska 
nämnden. 

 

 Planering gata och park 
Tekniska förvaltningen är med i detaljplanegrupperna i den initiala planeringen 
då förvaltningen har kompetens inom gata, trafik och park utifrån ett 
genomförande-, drifts- och underhållsperspektiv. Tekniska nämnden har 
konstaterat ett behov av att förstärka kompetensen och resurserna i staden 
inom gata, trafik, och park till följd av att Borås växer. Den tänkta 
förstärkningen om ca tre tjänster som budgeterats på Tekniska förvaltningen 
kommer istället Samhällsbyggnadsförvaltningen i huvudsak få rekrytera. 
Tekniska nämnden kommer fortsatt att få remisser att besvara gällande 
detaljplaner med mera och ingå i plangrupperna, men de strategiska frågorna 
gällande park och trafik i planeringsstadiet kommer att handläggas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En sak som har uppmärksammats under utredningens gång är att 
detaljplaneringens koppling till såväl investerings- som driftsbudgeteringen 
avseende trafik- och parkfrågor behöver förstärkas. Detta arbete är påbörjat. 

 Budget 
Tekniska nämnden får budgeten för Lantmäteriet med tillhörande taxor, och får 
lämna ifrån sig budgeten för de tjänster inom planering gata och park som går 
över till Samhällsbyggnadsnämnden.  
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6. Miljö- och konsumentnämnden 
Förslagen för Miljö- och konsumentnämndens del innebära att nämnden får ett 
mer renodlat tillsyns- och myndighetsuppdrag. Dispensansökan och tillsynen av 
strandskydd samt större delen av det rådgivande uppdraget inom ramen för 
fysisk planering gällande miljö- och klimatanpassning föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt föreslås kommunövergripande 
miljöstrategiska frågor i sin helhet hamna hos Kommunstyrelsen som sedan 
tidigare har ansvaret för att leda och samordna dessa frågor.  

Det är inom ramen för den miljöstrategiska avdelningen som dessa uppdrag 
finns. Uppskattningsvis handlar det om 8-10 tjänster som får sin placering hos 
Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt. 
De uppdrag avdelningen har avseende energi-och klimatrådgivning, 
miljöövervakning och naturvårdsfrågor1 kommer att finnas kvar inom Miljö- 
och konsumentnämndens uppdrag och inte hanteras av någon annan nämnd.   

6.1 Miljö- och klimatanpassningskomptens i 
planeringsprocessen 
Miljö- och konsumentnämnden har idag ett brett rådgivande uppdrag när det 
gäller samhällsplaneringen. Miljöförvaltningen deltar både i uppstarten av 
planarbetet och granskningen av planerna. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslås få över kompetens som kan hjälpa till med miljöbedömningar, tolka 
miljökonsekvensbeskrivningar och delta i den fysiska planeringen med 
miljöbalkskompetens.  Även kompetens inom klimatanpassning och 
klimatförändringar med fokus på vatten på en övergripande och strategisk nivå 
föreslås gå över till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  Det är dock viktigt att 
påpeka att Miljö- och konsumentnämnden fortsatt har ett rådgivande uppdrag 
när det gäller nämndens grunduppdrag, då nämnden fullgör uppgifterna inom 
miljö-och hälsoskyddsområdet och har tillsyn och prövning enligt miljöbalken.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt ha behov av rådgivning från 
Miljöförvaltningen i vissa frågor där expertisen idag finns inom miljötillstånd, 
förorenad mark, miljöövervakning eller naturvård. 

6.2 Strandskyddet 
Ansökan om dispens för strandskydd samt tillsyn föreslås gå över till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att ha 
behov av utökad juridisk rådgivning i dessa frågor. 

När det gäller strandskyddet anger Miljöförvaltningen att det skulle behövas en 
tjänst till för att enbart arbeta med tillsynen, vilket också Miljö- och 
konsumentnämnden äskat pengar för inför 2023 i form av en delvis skatte- och 
taxefinansierad tjänst. Länsstyrelsen har sedan tidigare uppmärksammat brister 
när det gäller tillsynen av strandskydd och har påpekat att tillsynsarbetet inte 
bedrivs effektivt på grund av den stora resursbristen. Detta får konsekvenser 
                                                      
1 Med naturvård avses arbete som syftar till att skydda och vårda naturen. Arbete som bidrar till 
att bevara den biologiska mångfalden. Detta arbete utgörs av operativt åtgärdsarbete men också 
utredningar, kartläggningar, analyser och bearbetning av material som ska utgöra underlag för 
vidare strategiskt arbete. S. 44 Behovsutredning för Miljö-och konsumentnämndens samtliga 
ansvarsområden för år 2022-2024 

JV123
Anteckning
Natur och vatten exkluderas i förslaget vilket innebär att ambitioner att ansvara för miljöstrategiska frågor i sin helhet inte uppfylls. Även dessa bör flytta över till KS.

JV123
Anteckning
Merparten av MSA bör flytta över till SBN för att målet med omorganisationen ska nås och för att följa att personer ska jobba med så likt det som ligger i deras tjänster idag. De tjänster som "blir kvar"; ex. operativa uppgiften miljöövervakning samt miljösamordnartjänst på MF, rymmer idag en mycket liten del av befintlig personals tjänster. Där bör istället äskningar och nyrekrytering göras för att hitta rätt person till tjänsterna. Klimatanpassningsteamet, där två av tjänsterna tillsatts för enbart 2-4 veckor sedan, bör inte splittras. Det är också falsk marknadsföring att rekrytera dessa tjänster och så snabbt inpå ändra förutsättningarna och innehållet i tjänsterna när det inte är en provanställning. Samma gäller för energi - och klimatsamordnaren som nu ska konkurrera med flera nya kollegor om att åter få den tjänst hon nyss tillträdde. 

JV123
Anteckning
En mycket liten del av naturvårdsfrågorna är operativa idag. Den beskrivning som hänvisas till i fotnoten är hämtad från behovsutredningen som grundar sig på Miljösamverkans mall för behovsutredningar. I behovsutredningen tydliggjordes också i andra stycken att det operativa naturvårdsarbetet utgör en mycket liten del och ur den aspekten bör det strategiska naturvårdsarbetet också flyttas till Kommunstyrelsen tillsammans med andra miljöstrategiska frågor. 
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för Samhällsbyggnadsnämnden som i och med förslaget kommer bli ansvarig 
nämnd för strandskyddstillsynen.  

 

6.3 Miljöstrategiska frågor 
I budget 2022 står det för Kommunstyrelsen att ”ambitionen är att koncentrera 
och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom 
fastställda riktlinjer och ramar”. En sådan strategisk fråga är miljöstrategiska 
frågor. 

Idag har Miljö- och konsumentnämnden ansvaret för att ta fram och revidera 
energi- och klimatstrategin och miljöprogrammet (tidigare miljömål). Nämnden 
ansvarar också för uppföljningen av dessa dokument och har hand om 
miljökoordinatorsnätverket. I förslaget föreslås att ansvaret för de övergripande 
styrdokumenten Energi-och klimatstrategin och Miljöprogrammet (tidigare 
Miljömålen) i sin helhet går över till Kommunstyrelsen.  

Även uppdraget om cirkulär ekonomi föreslås gå över till Kommunstyrelsen.  

De medarbetare från Miljöförvaltningen som kommer att arbeta med dessa 
frågor som då åligger Kommunstyrelsen kommer få sin hemvist på 
Samhällsbyggandsförvaltningen, medan de tjänster som är kopplade till de 
uppdrag som även fortsättningsvis åvilar Miljö- och konsumentnämnden blir 
kvar på Miljöförvaltningen. Hur tjänsterna utformas och fördelas hanteras i den 
fackliga samverkans- och förhandlingsprocessen under hösten. 

De uppgifter som föreslås gå över till Kommunstyrelsen finns idag inte 
uttryckligen beskrivna i Miljö- och konsumentnämndens reglemente mer än att 
nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs. Nämnden 
har fortsatt ansvaret enligt reglementet § 3 att 

- svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan  

¨- svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på 
annan 

6.4 En effektiviserad remisshantering kring detaljplaner 
Miljöförvaltningen bedömer att de behöver ha kvar kompetens för att granska 
och handlägga remissvar åt Miljö- och konsumentnämnden, då detta har gjorts 
av den Miljöstrategiska avdelningen. Utredningen bedömer dock att 
detaljplanerna ska vara tillräckligt beredda så att de inte behöver remitteras till 
Miljö- och konsumentnämnden. Det finns inget krav i vare sig PBL (plan-och 
bygglagen) eller Miljöbalken på att detaljplaner ska remitteras till 
Miljöförvaltningen. I 7 § förvaltningslagen anges att ”en myndighet” ska lämna 
upplysningar, vägledning, råd etc, till enskilda i frågor som rör myndighetens 
verksamhetsområde samt ge andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 
verksamheten. Det är dock viktigt att poängtera att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan fortsatt behöva samråda med 
Miljöförvaltningen när det gäller frågor som exempelvis framtida tillsyn och 

JV123
Anteckning
De strategiska naturvårdsfrågorna bör ligga med andra miljöstrategiska frågor på KS. Gamla budgettilldelningar av medel för vattenstrategiskt och miljöstrategiskt arbete får inte ligga i vägen för att omorganisationens målsättningar med att samla det miljöstrategiska ansvaret under KS. Tolkningarna av reglementet får inte heller ligga till grund för var tjänster placeras utan omorganisationens mål bör också där vara vägledande. Avdelningen menar att den miljö-och naturvård som kan anses vara operativt den som ex. Tekniska förvaltningen utför och den som staden som markägare utför. Miljö- och konsumentnämnden har små möjligheter till att utföra operativt arbete. 

JV123
Anteckning
Avdelningen delar till skillnad från nämnden utredarens bedömning. Merparten av planarbetet sker innan samråd och granskning i tidiga skeden och där finns fortsatt en möjlighet till samverkan mellan förvaltningarna. Att samråda detta underlag trots att ansvaret flyttas över innebär dubbelarbete och motverka intentionerna med omorganisationen med en effektivare samhällsbyggnadsprocess. 
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olika former av tillstånd för att inte exploatören eller verksamhetsutövaren ska 
råka ut för förseningar eller liknande.  

6.5 Budget 
Miljö- och konsumentnämnden får lämna ifrån sig budget för 
strandskyddsdispensen och -tillsynen med tillhörande taxor och tjänsterna inom 
fysisk planering till Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten för de tjänster som 
hanterar styrdokumentsarbetet och cirkulär ekonomi går över till 
Kommunstyrelsen.  

 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2012-05-10 § 67 

2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta om att Sociala omsorgsnämnden 
ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning och vid upphandlingsav-
tal. Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 2016-10-20. 

Under beredning 

KF 2014-09-25 § 117 
2021-00086 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M); För en ökad trafiksä-
kerhet i Viskafors och Rydboholm. Se dnr 
2014/KS0675 512 

Under politisk beredning. 

KF 2015-10 15 § 156 

2022-00511 1.1.1.1 

Dnr 059 

E Po1 C.A 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése 
Björklund (S), Mosa Roshanghias (MP) 
och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – 
en Fairtrade City som bojkottar varor pro-
ducerade på ockuperad mark. Se 
2015/KS0693 

Under beredning 

KF 2016-10-20 § 254 

2016/KS0691 400 

SP Po5 M.L 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna 
Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera 
lokal ekologisk matproduktion i Borås 
kommun 

Under politisk beredning. 

 

KF 2018-01-18 § 2 

2018-00090 1.1.1.1 

KU Po1 J.O 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Bir-
gitta Bergman (M) angående automatise-
rad behandling av ansökningar om ekono-
miskt bistånd. 

Under beredning. 

KF 2018-04-12 § 63 

2018-00302 1.1.1.1 

E Po1 J.A 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth 
(V) Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) 
och Sofia Andersson (V): Porrfria miljöer 
för barn - viktig åtgärd mot sexuella tra-
kasserier och övergrepp. 

Under beredning. 

KF 2018-11-22 § 176 

2018-00713 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Mar-
tin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 
Nytt styrdokument för Borås Stads håll-
ning i frågor gällande konkurrens. 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-02-21 § 15 

2019-00229 1.1.1.1 

SP Po4 C.T 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Näringslivets förutsätt-
ningar är ett allmänintresse 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00716 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås 
motståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00717 1.1.1.1 

SP Po5 M.M 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V) och 
Anne Rapinoja (V: Gör Borås grönare! 

Under beredning 

KF2019-09-26 § 190 

2019-00834 1.1.1.1 

KC Po1 L.M.S 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy 
Josefsson (V): Ta ställning för en säkrare 
värld utan kärnvapen. 

Under politisk beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-11-20 § 253 

2019-01000 1.1.1.1 

M Po4 E.E 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Måns-
son (M): Stadens industri – ett arv att 
vårda men också att sanera 

Under beredning. 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01092 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag 
mot våld i nära relationer: inför Huskurage 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01099 1.1.1.1 

KU Po 4 P.L 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD) Gunilla Christoffersson 
(KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00194 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle 
Engström (SD): En hållbar framtid för kon-
cernen 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00200 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00481 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M), Martin 
Nilsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): 
Genomför trygghetsmätningar riktade mot 
företagen 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00526 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås be-
redskap 

Under politisk beredning. 

KF 2020-09-24 § 108 

2020-00717 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif 
Häggblom (SD): Skogen är stadens till-
gång 

Under politisk beredning. 

KF 2020-02-25 § 26 

2021-00237 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle 
Engström (SD)-Ett tillgängligt Borås för 
våra äldre. 

Under beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00292 1.1.1.1 

PF Po1 H.S 

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor 
till personal som har rätt till arbetskläder i 
Borås Stad 

Under politisk beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00296 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Sätt punkt för den osunda 
konkurrensen 

Under politisk beredning. 

KF 2021-04-29 § 75 

2021-00415 1.1.1.1 

PF Po1 L.W 

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildnings-
satsning mot mäns våld mot kvinnor 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00654 1.1.1.1 

KU Po2 I.E 

Motion av Anna Christensen (M): Allas 
rätt till trygghet, ombud för boende i LSS-
bostäder 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00655 1.1.1.1 

M Po4 M.S 

Motion av Anna Christensen (M): Tillgäng-
liga badplatser för blåljuspersonal 

Under beredning 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00656 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Valéria Kant (KD), Magnus Sjödahl (KD) 
och Gunilla Christoffersson (KD): Av-
veckla den kommunala tomtkön 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00658 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Olle Engström (SD): 
Stärk våra bostadsbolag och bryt bostads-
segregationen! 

Under beredning. 

KF 2021-12-09 § 200 

2021-00926 1.1.1.1 

E Po1 F.N 

Motion av Annette Carlson (M): Upptäck 
övergreppsbilder på barn på stadens da-
torer. 

Under beredning. 

KF 2022-02-23 § 16 

2022-00208 1.1.1.1 

Ki Po5 R.L 

Motion från Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): Byggnader påver-
kar både människor och miljö 

Under beredning. 

KF 2022-02-24 § 16 

2022-00216 1.1.1.1 

CKS Po 1 P.E 

Motion från Olle Engström (SD): Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00304 1.1.1.1 

KU Po 3 

Motion av Stefan Lindborg (V): Handlings-
plan mot skolsegregationen 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00310 1.1.1.1 

SP Po 5 M.L 

Motion av Hans Gustafsson (KD): Det 
mullrar i oasen 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00329 1.1.1.1 

KC Po1 M.I 

Motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Ukraina 
strider vår strid 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00401 1.1.1.1 

SP Po 4 K.G 

Motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden 
mellan detaljplan och startbesked 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00402 1.1.1.1 

E Po 1 R.K 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås 
rent och snyggt. 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00403 1.1.1.1 

KU Po 2 M.H 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska 
matsvinnet 

Under beredning. 

KF 2022-05-12 § 77  

2022-00445 1.1.1.1 

SP Po5 P.K.R 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M): Energieffektivisera 
Borås 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00559 1.1.1.1 

SP Po5 P.K.R 

Motion av Stefan Lindborg (V): Ta fram ett 
klimatramverk 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00560 1.1.1.1 

SP Po 4  M.M 

Motion av Anne Rapinoja (V): Stadsod-
lingar är mötesplatser 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00561 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Anne Rapinoja (V): Återbruk 
minskar klimatutsläppen 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00564 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-
skiva i centrum 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00571 1.1.1. 

E Po3 R.K 

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle 
Engström (SD): Minnesmärke för Borås 
Djurpark 

Under beredning. 

KF 2022-06-21 § 101 

2022-00572 1.1.1.1 

KU Po2 M.J 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Undanta delar av 
Borås från EBO 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00573 1.1.1.1 

Ki Po 5 E.A 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Jonas Ellerstrand (SD): 
Avsluta medlemskap i FairTrade 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00574 1.1.1.1 

KC Po1 C.M 

Motion av Leif Häggblom (SD): En hand-
bok för förtroendevalda 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00575 1.1.1.1 

E Po3 J.R 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): Hedra sverigefinnarna 
i Borås 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2002-00576 1.1.1.1 

KU Po3 I.E 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): En moderniserad mo-
dersmålsundervisning 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00577 1.1.1.1 

CKS P.E Po1 

 

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD): 
Narkotikahundar 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00578 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och 
Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i 
Borås 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00579 1.1.1.1 

SP Po4 K.G 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Strategi för rutnätssta-
den Borås 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00580 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) Återvandring 

 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00736 1.1.1.1 

E Po5 R.K 

Motion av Paul-André Safko (M): Håll koll 
och boka/avboka persontransporter 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00737 1.1.1.1 

SP Po4. K.A 

Motion av Paul-André Safko (M): Shared 
Streets konceptet 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00738 1.1.1.1 

KU Po5 J.O 

Motion av Paul-André Safko (M): Hante-
ring av synpunkter och felanmälan 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna interpellationer  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-04-27 § 65 

2017/KS0384 269 

M Po5 E.E 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Under beredning. 

KF 2021-10-28 § 174 

2021-00841 1.1.1.1 

KI Po 1 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 103 

2022-00558 1.1.1.1 

KiIPo2 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalrådet Ylva Lengberg (S):  Kvaliteten i 
upphandlade LSS-bostäder 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering.. 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00045 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Desiree Karlsson 
 

Datum 

2022-11-17 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 

interpellationer. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade 

motioner. 

 

Beslutsunderlag 

1. Slutlig förteckning. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner t.o.m. maj 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2012-05-10 § 67 

2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta om att Sociala omsorgsnämnden 
ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning och vid upphandlingsav-
tal. Se 2012/KS0378 023 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2014-09-25 § 117 
2021-00086 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M); För en ökad trafiksä-
kerhet i Viskafors och Rydboholm. Se dnr 
2014/KS0675 512 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2015-10 15 § 156 

2022-00511 1.1.1.1 

Dnr 059 

E Po1 C.A 

Motion av Ida Legnemark (V),Therése 
Björklund (S), Mosa Roshanghias (MP) 
och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – 
en Fairtrade City som bojkottar varor pro-
ducerade på ockuperad mark. Se 
2015/KS0693 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2016-10-20 § 254 

2016/KS0691 400 

SP Po5 M.L 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna 
Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera 
lokal ekologisk matproduktion i Borås 
kommun 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2018-01-18 § 2 

2018-00090 1.1.1.1 

KU Po1 J.O 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Bir-
gitta Bergman (M) angående automatise-
rad behandling av ansökningar om ekono-
miskt bistånd. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2018-04-12 § 63 

2018-00302 1.1.1.1 

E Po1 J.A 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth 
(V) Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) 
och Sofia Andersson (V): Porrfria miljöer 
för barn - viktig åtgärd mot sexuella tra-
kasserier och övergrepp. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2018-11-22 § 176 

2018-00713 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Mar-
tin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 
Nytt styrdokument för Borås Stads håll-
ning i frågor gällande konkurrens. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-02-21 § 15 

2019-00229 1.1.1.1 

SP Po4 C.T 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Näringslivets förutsätt-
ningar är ett allmänintresse 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00716 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås 
motståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00717 1.1.1.1 

SP Po5 M.M 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V) och 
Anne Rapinoja (V: Gör Borås grönare! 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF2019-09-26 § 190 

2019-00834 1.1.1.1 

KC Po1 L.M.S 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy 
Josefsson (V): Ta ställning för en säkrare 
värld utan kärnvapen. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-11-20 § 253 

2019-01000 1.1.1.1 

M Po4 E.E 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Måns-
son (M): Stadens industri – ett arv att 
vårda men också att sanera 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01092 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag 
mot våld i nära relationer: inför Huskurage 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01099 1.1.1.1 

KU Po 4 P.L 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD) Gunilla Christoffersson 
(KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Behandlas på Kommunstyrelsen 2022-11-
21 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00194 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle 
Engström (SD): En hållbar framtid för kon-
cernen 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00200 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00481 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M), Martin 
Nilsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): 
Genomför trygghetsmätningar riktade mot 
företagen 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00526 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås be-
redskap 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-09-24 § 108 

2020-00717 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif 
Häggblom (SD): Skogen är stadens till-
gång 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-02-25 § 26 

2021-00237 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle 
Engström (SD)-Ett tillgängligt Borås för 
våra äldre. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00292 1.1.1.1 

PF Po1 H.S 

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor 
till personal som har rätt till arbetskläder i 
Borås Stad 

Behandlas på Kommunstyrelsen 2022-11-
21 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00296 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Sätt punkt för den osunda 
konkurrensen 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-04-29 § 75 

2021-00415 1.1.1.1 

PF Po1 L.W 

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildnings-
satsning mot mäns våld mot kvinnor 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00654 1.1.1.1 

KU Po2 I.E 

Motion av Anna Christensen (M): Allas 
rätt till trygghet, ombud för boende i LSS-
bostäder 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 



  3 

 
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00655 1.1.1.1 

M Po4 M.S 

Motion av Anna Christensen (M): Tillgäng-
liga badplatser för blåljuspersonal 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00656 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Valéria Kant (KD), Magnus Sjödahl (KD) 
och Gunilla Christoffersson (KD): Av-
veckla den kommunala tomtkön 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00658 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Olle Engström (SD): 
Stärk våra bostadsbolag och bryt bostads-
segregationen! 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-12-09 § 200 

2021-00926 1.1.1.1 

E Po1 F.N 

Motion av Annette Carlson (M): Upptäck 
övergreppsbilder på barn på stadens da-
torer. 

Under beredning. 

KF 2022-02-23 § 16 

2022-00208 1.1.1.1 

Ki Po5 R.L 

Motion från Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): Byggnader påver-
kar både människor och miljö 

Under beredning. 

KF 2022-02-24 § 16 

2022-00216 1.1.1.1 

CKS Po 1 P.E 

Motion från Olle Engström (SD): Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00304 1.1.1.1 

KU Po 3 

Motion av Stefan Lindborg (V): Handlings-
plan mot skolsegregationen 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00310 1.1.1.1 

SP Po 5 M.L 

Motion av Hans Gustafsson (KD): Det 
mullrar i oasen 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00329 1.1.1.1 

KC Po1 M.I 

Motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Ukraina 
strider vår strid 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00401 1.1.1.1 

SP Po 4 K.G 

Motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden 
mellan detaljplan och startbesked 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00402 1.1.1.1 

E Po 1 R.K 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås 
rent och snyggt. 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00403 1.1.1.1 

KU Po 2 M.H 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska 
matsvinnet 

Under beredning. 

KF 2022-05-12 § 77  

2022-00445 1.1.1.1 

SP Po5 P.K.R 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M): Energieffektivisera 
Borås 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00559 1.1.1.1 

SP Po5 P.K.R 

Motion av Stefan Lindborg (V): Ta fram ett 
klimatramverk 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00560 1.1.1.1 

SP Po 4  M.M 

Motion av Anne Rapinoja (V): Stadsod-
lingar är mötesplatser 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00561 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Anne Rapinoja (V): Återbruk 
minskar klimatutsläppen 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00564 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-
skiva i centrum 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00571 1.1.1. 

E Po3 R.K 

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle 
Engström (SD): Minnesmärke för Borås 
Djurpark 

Under beredning. 

KF 2022-06-21 § 101 

2022-00572 1.1.1.1 

KU Po2 M.J 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Undanta delar av 
Borås från EBO 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00573 1.1.1.1 

Ki Po 5 E.A 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Jonas Ellerstrand (SD): 
Avsluta medlemskap i FairTrade 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00574 1.1.1.1 

KC Po1 C.M 

Motion av Leif Häggblom (SD): En hand-
bok för förtroendevalda 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00575 1.1.1.1 

E Po3 J.R 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): Hedra sverigefinnarna 
i Borås 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00576 1.1.1.1 

KU Po3 I.E 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): En moderniserad mo-
dersmålsundervisning 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00577 1.1.1.1 

CKS P.E Po1 

 

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD): 
Narkotikahundar 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00578 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och 
Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i 
Borås 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00579 1.1.1.1 

SP Po4 K.G 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Strategi för rutnätssta-
den Borås 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00580 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) Återvandring 

 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00736 1.1.1.1 

E Po5 R.K 

Motion av Paul-André Safko (M): Håll koll 
och boka/avboka persontransporter 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00737 1.1.1.1 

SP Po4. K.A 

Motion av Paul-André Safko (M): Shared 
Streets konceptet 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00738 1.1.1.1 

KU Po5 J.O 

Motion av Paul-André Safko (M): Hante-
ring av synpunkter och felanmälan 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna interpellationer  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-04-27 § 65 

2017/KS0384 269 

M Po5 E.E 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Interpellationen avskrivs 
från vidare hantering. 

KF 2021-10-28 § 174 

2021-00841 1.1.1.1 

KI Po 1 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar 

Interpellationen avskrivs 
från vidare hantering. 

KF 2022-06-22 § 103 

2022-00558 1.1.1.1 

KiIPo2 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalrådet Ylva Lengberg (S): Kvaliteten i 
upphandlade LSS-bostäder 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering av bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

§ 14 kompletteras med följande lydelse: 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 

slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 

till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 

med 50%. 

 

 

 

Datum 

2022-11-15 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-15 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2022-11-15 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 
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501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

§ 14 kompletteras med följande lydelse: 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 

slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 

till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 

med 50%. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fastställde 2022-04-28  § 73 bestämmelser om ersättningar 

till kommunens förtroendevalda 2022-2026. § 14 förändrades så att även 

arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, samtliga revisorer äger ej 

uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode utan är istället kopplade 

till ett årsarvode enligt bilaga A. Då revisorerna inte har samma mandatperiod 

som övriga nämnder behöver reglerna revideras innan årsskiftet 22/23. 

Arvodesdelegationen föreslår där av Kommunfullmäktige besluta att § 14 

kompletteras med fölande lydelse: 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 

slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 

till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 

med 50%. 

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 

(ren) 

 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2012-2026 

(spårbar)  

 

3. Arvodesdelegationens skrivelse, Revidering av bestämmelser om ersättningar 

till kommunens förtroendevalda 2022-2026 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Löneservice 

2. Stadsrevisionen 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 

2022-2026  

 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-04-28  § 73, reviderad 2022-xx-xx 
 
 
Gäller från och med: 2023-01-01 
 
 

Inledande bestämmelser  

 
§ 1 Inledande bestämmelser 

 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 
pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 13-14. Ersättning till 
förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd 
nämnd. 
 
Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning 
Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan kommunal 
nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till 
beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt. 
 

Förlorad arbetsinkomst 
 

§ 2 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 

Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning 

är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.   

 

Begränsningar   

Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del 

av heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får 

någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då 

man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell 

tjänstledighet.  
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Tjänstepensionsavsättning 

Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 har  

även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning. Ersättning för förlorad 

tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på ersättningen för 

förlorad arbetsinkomst.  

 

Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans. Ersättning 

för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 

pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 

inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet 

kontant. 

 

Semesterförmån 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 

tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 

mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 

sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

Kompletterande regler  

Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 

den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 

belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 

165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 

arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 

lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.   

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 

inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift 
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 

arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 

med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 

4 kap 11§ Kommunallagen. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. 

 

Anställda  

För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 

arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 

För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.   

 

För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 

förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska 

framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid. 
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Egenföretagare  

Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 

inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 

40 procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 

bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.   

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning  

Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 

motsvarar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 

uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller 

försäkringskassa. Den förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt 

uppdrag under pågående sjukskrivning. 

 

Djurhållande lantbrukare 

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 

sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 

lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 

sig över en hel dag.  

 

Heltidsmått 

Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd 

den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.  

 

Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200h/år det vill säga 12GN. Ett uppskattat genomsnitt av 

antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket motsvarar en genomsnittlig 

sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.  

 

Exempel: 

Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande 

3,5/12 = 29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget. 

Total sysselsättningsgrad 31,5 % 

 

Uppdrag i kommunala bolag kan inte räknas med då de inte omfattas av OPF-KL.   

 

Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 

% för varje uppdrag. 

 

Tillämpningsanvisning till § 2:  

Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till Kommunallagen förstås uppdrag med en  

tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 

(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 

deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den 

sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa 

förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad 

ska förstås sammanlagd fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den 
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förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. 

Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade 

ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 

Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också att en förtroendevald som byter 

arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin 

arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något 

löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som 

är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte 

av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter 

kan inte ersättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning 

enligt schablon ska årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är 

egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för 

beslut baseras på uppgifter om överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst 

t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då 

uppvisa inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån 

reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har 

ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesdelegationen. 

 

Tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8: 

Ajournering av ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga 

hen förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst utgå för en 

timme per ajournering. 
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Årsarvode  

 

§ 3 Årsarvode 

 

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 

grunder.  

§ 4 Avgång eller valbarhetshinder 

 

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden ska fördelning 

av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 

dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 

valbarhetshinder uppkommer (4 kap 7§ Kommunallagen). Om förtroendevald med årsarvode 

under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, p.g.a. sjukdom eller annars är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en ersättare 

utsetts enligt 6 kap 22§ Kommunallagen för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 

arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

§ 5 Kommunalråd 

 

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.   

 

Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i Allmänna 

bestämmelser (AB) vid ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, 

ledighet för värnpliktstjänstgöring m m.  

 

Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till minst 20% av 

heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt KPAs 

försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är förtroendevald 

försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade 

särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående arvodet 

enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) med därtill 

hörande specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag 

inför mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-

01 och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 

förtroendevalda” (OPF-KL). 

 

§ 6 Pensionsförmåner 
 

Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3, 4 eller 5 §§ har 

inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.   

  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 

§7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

 

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det 

kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.  

 

Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 

med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 

nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, 

utskott, delegation såvida ej på grund av särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som 

tillsatt beredningen, utskottet. Med särskilda skäl förstås en beredning, utskott eller delegation 

som inrättas för att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär. 

 

Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid 

sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, 

samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.  

 

Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges 

sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen. 

 

§ 8 Rätt till förrättningsarvode 
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:  

a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför  

b) kongress, konferens, informationsmöte och kurser  

c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart  

d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

tillhör  

e) överläggning med icke kommunalt organ  

f) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet  

g) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande  

h) beslut i delegationsärenden 

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt 
beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall 
som avses i punkt h).   
 
Årsarvoderade 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den årsarvoderade förtroendevalde 
representerar besluta om att hen kan få förrättningsarvode enligt punkt b).  
 
Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de 
år som årsarvode inte utbetalas. 
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Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 
LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning.  

§ 9 Partigruppsammanträden 

 
Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 22 
§ Kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 
hålles med anledning av sammanträde med respektive organ.  

Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde 

betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar.  

  

Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.  

  

Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning 

och närvaro till sekreteraren i respektive organ.  

 

§ 10 Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode 
 

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp: 

  

för varje påbörjad halvtimma  0,0031 GN  

 

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp. 

förrättningstiden. 

 

Ersättare  

Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om hen tjänstgör i ledamots ställe eller ej - 

uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot. 

 

§ 11 Resekostnadsersättning och traktamente 
 

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 

reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 

arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

 

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt följande:  

  

1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.  
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Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 

ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-

/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan dock Kommunstyrelsen medge 

resekostnadsersättning från annan plats. 

 

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 

sådant kan utnyttjas. 

 

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 

arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 

inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. Om 

egen bil används ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får 

också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av 

förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs. Parkeringsavgift 

kan endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

 

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt 

kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i 

dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.  

 
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte 
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då 
allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt. 
 

Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i 
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje 
medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro- 
endevalde är folkbokförd.  
 
Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden får medge att resekostnadsersättning 
utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om 
omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.  

 

Barntillsyn 
 

§ 12 Barntillsyn 
 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 

vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 

utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 

tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med det belopp som 

motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.  
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Särskilda kostnader 
 

§ 13 Ersättning funktionsnedsättning 

 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 

funktionsnedsatt person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för 

tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande.  

  

Ersättning utgår till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 

av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 

liknande.  

  

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka 

kostnader som är ersättningsberättigade. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då hen 

haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 

kommunala organ. 

 

Särskilda arvoden 
 

§ 14 Särskilda arvoden  

 

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 

ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 

(övriga).  

 

Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 

sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 

och GL-F. 

 

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås 

För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 

Borås, som utses av Kommunstyrelsen, skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4GN. 

 

Revisorskollegiet samt revisorsgrupperna 

Ledamot i revisorskollegiet samt revisorsgrupperna, Ordf/Vice Ordf i desamma äger ej 

uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode. Detta gäller även för 

lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Samtliga revisorer för Stadsrevisionen är istället 

kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 

 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 

slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode till avgående 

revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande med 50%. 
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Allmänna bestämmelser  
  

§ 15  

Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 

kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom.  

 

Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den 

förtroendevalde tillhör. För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den 

kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar. Närmare föreskrifter 

angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet. 

§ 16 Tolkning och tillämpning 

  

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av 

under § 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.  

 

 

§ 17 Grundnivå 

 
För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 

Grundnivån för 2023 är 64 854 kronor.  

  

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2023 

skall uppräkningen vara lika stor som den i genomsnittliga procentiga lönejustering som de 

kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2022 med undantag för särskilda satsningar.  

För år 2024 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2023 som jämförelseår. För år 

2025 skall år 2024 användas som jämförelseår. För år 2026 skall år 2025 användas som 

jämförelseår.  
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Bilaga A  

  

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 

nämnder, bolag m.m  
  
Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 

perioden 2022-01-01--2025-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 

som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. 

Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode 

motsvarande 60 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller 80 %. Dock 

erhåller Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 80 %.  

  

Arvodesgrupp A 3,5 GN  

Grundskolenämnden  

Vård- och äldrenämnden  

  

Arvodesgrupp AB 2,0 GN  

Förskolenämnden  

  

Arvodesgrupp B 1.8 GN  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige  

  

Arvodesgrupp C 1,7 GN  
Samhällsbyggnadsnämnden  

Arbetslivsnämnden  

Sociala omsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Borås Energi och Miljö AB  

  

Arvodesgrupp CD 1,5 GN  

Kulturnämnden  

Fritid- och folkhälsonämnden  

AB Bostäder i Borås  

  

Arvodesgrupp D 1,2 GN  

Miljö- och konsumentnämnden  

Lokalförsörjningsnämnden  

Tekniska nämnden  

Servicenämnden  

Industribyggnader i Borås AB  

SÄRF (ers. utbetalas av förbundet)  
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Arvodesgrupp E 0,9 GN  

Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val 
till EU-parlamentet och folkomröstning).  
Borås Djurpark AB   

Borås Elnät AB  

BoråsBorås TME AB 

Borås Stadshus AB 

 

Arvodesgrupp F 0,6 GN   

Borås kommuns parkerings AB  

Fristadbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB  

Överförmyndarnämnden  

Akademiplatsen AB  

Inkubatorn i Borås AB  

 

Revisorskollegiet och Revisorsgrupperna 

Ordf/Vice Ordf. Revisorskollegiet 0,2 GN 

Ordf/Vice Ordf. Revisorsgrupperna 0,9 GN 

Ledamot Revisorskollegiet (Ej ordf./vice) 0,1 GN 

Förtroendevald revisor  0,5 GN 

Lekmannarevisor  

Arvodesgrupp C  0,08 GN  

Borås Energi och Miljö AB  

Arvodesgrupp CD  0,075 GN 

AB Bostäder i Borås  

Arvodesgrupp D  0,07 GN 

Industribyggnader i Borås AB ink  

Arvodesgrupp E  0,065 GN 

Borås Elnät AB  

Borås Djurpark AB  

BoråsBorås TME AB 

Borås Stadshus AB  

Arvodesgrupp F  0,06 GN 

Borås kommuns parkerings AB  

Fristadsbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB  
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Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A.  

  

Kommunalråden  

Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad.  De kommunalråd som 

utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 

Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i 

Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till andre vice ordförande 0,2 GN/mån. 

  

Gruppledare i Kommunstyrelsen  

Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har 

någon kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke 

angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 5 och 6 

§§.  

  

Gruppledare Kommunfullmäktige  

Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd 

eller gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 

GN/år, i Kommunfullmäktige.  

    

Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden samt Gruppledare i Kommunstyrelsen 

Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden 

samt Gruppledare i Kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 

storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att 

kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 

konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 

respektive nämnd fordras ej.  

  

Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 

enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 

storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att 

kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 

konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 

respektive nämnd fordras ej.  

  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Jourersättning 0,018 GN/vecka 
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Bilaga B  

  

Intressentsammansatta organ  
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 

utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.  

  

Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och 

reseersättning.  

  

Organ  Ersättning utgår till  Ersättning utgår inte till  

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare 
och arbetstagare 

Företrädare för skola och ar- 
betsförmedling 

Kommunala funktionshinderråd  Samtliga  - 

Kommunala pensionärsråd  Samtliga  - 

Styrgrupp för Götalandsbanan - - 

 
 
Trafiksäkerhetsråd  

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala 
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i 
Borås  

 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  

Fairtrade City 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Medel för lokal utveckling 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska IT frågor 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun  

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Tillitresan Politisk 
beredningsgrupp 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Klimatråd 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Beredningen för 
medborgarinflytande 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 
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Bilaga C  

  

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ   
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas 

för andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.  

  

För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 

arvode.  

  

  
  
  
Organ  

  
Kommunstyrelsen 
beslutar särskilt om 
arvode  

Ersättning betalas av  

Kommunen  

  
 
Organet  

Stiftelsen Bostäder för blinda  Ordförande  
 
Nej Ja  

Stiftelsen L L Frimans donation  ordförande kassör revisor  
 
Nej Ja 

Lygnerns vattenvårdsförbund  - Ja 
  
Nej 

Ätrans vattenvårdsförbund  - Ja 
 
Nej 

Viskans vattenvårdsförbund  - Ja  
 
Nej 

Borås Orkesterförening - Ja 
-  

Nej 

Föreningen Europakorridoren  - Ja 
 
Nej 

Styrelsen för Coompanion – Kooperativ 
utv. Sjuhärad - Ja 

 
Nej 

Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Blombacka -  Nej Ja  

Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Skogslid -  Nej Ja 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - Ja 

 
 
Nej 

Tolkförmedlingen Väst - Nej 
 
Ja 

Säveåns vattenråd - Ja 

 
 
Nej 

Borås Idrottshistoriska sällskap - Ja 

 
 
Nej 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 

2022-2026  

 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-04-28  § 73, reviderad 2022-xx-xx 
 
 
Gäller från och med: 2023-01-01 
 
 

Inledande bestämmelser  

 
§ 1 Inledande bestämmelser 

 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 
pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 13-14. Ersättning till 
förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd 
nämnd. 
 
Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning 
Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan kommunal 
nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till 
beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt. 
 

Förlorad arbetsinkomst 
 

§ 2 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 

Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning 

är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.   

 

Begränsningar   

Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del 

av heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får 

någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då 

man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell 

tjänstledighet.  
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Tjänstepensionsavsättning 

Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 har  

även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning. Ersättning för förlorad 

tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på ersättningen för 

förlorad arbetsinkomst.  

 

Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans. Ersättning 

för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 

pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 

inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet 

kontant. 

 

Semesterförmån 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 

tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 

mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 

sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

Kompletterande regler  

Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 

den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 

belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 

165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 

arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 

lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.   

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 

inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift 
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 

arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 

med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 

4 kap 11§ Kommunallagen. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. 

 

Anställda  

För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 

arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 

För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.   

 

För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 

förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska 

framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid. 
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Egenföretagare  

Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 

inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 

40 procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 

bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.   

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning  

Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 

motsvarar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 

uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller 

försäkringskassa. Den förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt 

uppdrag under pågående sjukskrivning. 

 

Djurhållande lantbrukare 

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 

sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 

lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 

sig över en hel dag.  

 

Heltidsmått 

Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd 

den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.  

 

Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200h/år det vill säga 12GN. Ett uppskattat genomsnitt av 

antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket motsvarar en genomsnittlig 

sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.  

 

Exempel: 

Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande 

3,5/12 = 29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget. 

Total sysselsättningsgrad 31,5 % 

 

Uppdrag i kommunala bolag kan inte räknas med då de inte omfattas av OPF-KL.   

 

Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 

% för varje uppdrag. 

 

Tillämpningsanvisning till § 2:  

Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till Kommunallagen förstås uppdrag med en  

tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 

(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 

deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den 

sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa 

förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad 

ska förstås sammanlagd fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den 
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förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. 

Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade 

ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 

Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också att en förtroendevald som byter 

arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin 

arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något 

löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som 

är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte 

av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter 

kan inte ersättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning 

enligt schablon ska årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är 

egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för 

beslut baseras på uppgifter om överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst 

t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då 

uppvisa inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån 

reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har 

ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesdelegationen. 

 

Tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8: 

Ajournering av ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga 

hen förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst utgå för en 

timme per ajournering. 
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Årsarvode  

 

§ 3 Årsarvode 

 

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 

grunder.  

§ 4 Avgång eller valbarhetshinder 

 

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden ska fördelning 

av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 

dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 

valbarhetshinder uppkommer (4 kap 7§ Kommunallagen). Om förtroendevald med årsarvode 

under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, p.g.a. sjukdom eller annars är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en ersättare 

utsetts enligt 6 kap 22§ Kommunallagen för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 

arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

§ 5 Kommunalråd 

 

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.   

 

Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i Allmänna 

bestämmelser (AB) vid ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, 

ledighet för värnpliktstjänstgöring m m.  

 

Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till minst 20% av 

heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt KPAs 

försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är förtroendevald 

försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade 

särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående arvodet 

enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) med därtill 

hörande specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag 

inför mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-

01 och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 

förtroendevalda” (OPF-KL). 

 

§ 6 Pensionsförmåner 
 

Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3, 4 eller 5 §§ har 

inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.   

  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 

§7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

 

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det 

kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.  

 

Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 

med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 

nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, 

utskott, delegation såvida ej på grund av särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som 

tillsatt beredningen, utskottet. Med särskilda skäl förstås en beredning, utskott eller delegation 

som inrättas för att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär. 

 

Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid 

sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, 

samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.  

 

Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges 

sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen. 

 

§ 8 Rätt till förrättningsarvode 
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:  

a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför  

b) kongress, konferens, informationsmöte och kurser  

c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart  

d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

tillhör  

e) överläggning med icke kommunalt organ  

f) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet  

g) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande  

h) beslut i delegationsärenden 

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt 
beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall 
som avses i punkt h).   
 
Årsarvoderade 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den årsarvoderade förtroendevalde 
representerar besluta om att hen kan få förrättningsarvode enligt punkt b).  
 
Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de 
år som årsarvode inte utbetalas. 
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Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 
LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning.  

§ 9 Partigruppsammanträden 

 
Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 22 
§ Kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 
hålles med anledning av sammanträde med respektive organ.  

Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde 

betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar.  

  

Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.  

  

Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning 

och närvaro till sekreteraren i respektive organ.  

 

§ 10 Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode 
 

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp: 

  

för varje påbörjad halvtimma  0,0031 GN  

 

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp. 

förrättningstiden. 

 

Ersättare  

Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om hen tjänstgör i ledamots ställe eller ej - 

uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot. 

 

§ 11 Resekostnadsersättning och traktamente 
 

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 

reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 

arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

 

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt följande:  

  

1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.  
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Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 

ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-

/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan dock Kommunstyrelsen medge 

resekostnadsersättning från annan plats. 

 

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 

sådant kan utnyttjas. 

 

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 

arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 

inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. Om 

egen bil används ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får 

också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av 

förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs. Parkeringsavgift 

kan endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

 

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt 

kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i 

dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.  

 
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte 
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då 
allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt. 
 

Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i 
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje 
medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro- 
endevalde är folkbokförd.  
 
Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden får medge att resekostnadsersättning 
utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om 
omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.  

 

Barntillsyn 
 

§ 12 Barntillsyn 
 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 

vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 

utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 

tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med det belopp som 

motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.  
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Särskilda kostnader 
 

§ 13 Ersättning funktionsnedsättning 

 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 

funktionsnedsatt person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för 

tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande.  

  

Ersättning utgår till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 

av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 

liknande.  

  

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka 

kostnader som är ersättningsberättigade. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då hen 

haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 

kommunala organ. 

 

Särskilda arvoden 
 

§ 14 Särskilda arvoden  

 

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 

ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 

(övriga).  

 

Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 

sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 

och GL-F. 

 

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås 

För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 

Borås, som utses av Kommunstyrelsen, skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4GN. 

 

Revisorskollegiet samt revisorsgrupperna 

Ledamot i revisorskollegiet samt revisorsgrupperna, Ordf/Vice Ordf i desamma äger ej 

uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode. Detta gäller även för 

lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Samtliga revisorer för Stadsrevisionen är istället 

kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 

 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 

slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode till avgående 

revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande med 50%. 
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Allmänna bestämmelser  
  

§ 15  

Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 

kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom.  

 

Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den 

förtroendevalde tillhör. För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den 

kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar. Närmare föreskrifter 

angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet. 

§ 16 Tolkning och tillämpning 

  

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av 

under § 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.  

 

 

§ 17 Grundnivå 

 
För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 

Grundnivån för 2023 är 64 854 kronor.  

  

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2023 

skall uppräkningen vara lika stor som den i genomsnittliga procentiga lönejustering som de 

kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2022 med undantag för särskilda satsningar.  

För år 2024 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2023 som jämförelseår. För år 

2025 skall år 2024 användas som jämförelseår. För år 2026 skall år 2025 användas som 

jämförelseår.  
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Bilaga A  

  

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 

nämnder, bolag m.m  
  
Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 

perioden 2022-01-01--2025-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 

som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. 

Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode 

motsvarande 60 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller 80 %. Dock 

erhåller Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 80 %.  

  

Arvodesgrupp A 3,5 GN  

Grundskolenämnden  

Vård- och äldrenämnden  

  

Arvodesgrupp AB 2,0 GN  

Förskolenämnden  

  

Arvodesgrupp B 1.8 GN  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige  

  

Arvodesgrupp C 1,7 GN  
Samhällsbyggnadsnämnden  

Arbetslivsnämnden  

Sociala omsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Borås Energi och Miljö AB  

  

Arvodesgrupp CD 1,5 GN  

Kulturnämnden  

Fritid- och folkhälsonämnden  

AB Bostäder i Borås  

  

Arvodesgrupp D 1,2 GN  

Miljö- och konsumentnämnden  

Lokalförsörjningsnämnden  

Tekniska nämnden  

Servicenämnden  

Industribyggnader i Borås AB  

SÄRF (ers. utbetalas av förbundet)  
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Arvodesgrupp E 0,9 GN  

Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val 
till EU-parlamentet och folkomröstning).  
Borås Djurpark AB   

Borås Elnät AB  

BoråsBorås TME AB 

Borås Stadshus AB 

 

Arvodesgrupp F 0,6 GN   

Borås kommuns parkerings AB  

Fristadbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB  

Överförmyndarnämnden  

Akademiplatsen AB  

Inkubatorn i Borås AB  

 

Revisorskollegiet och Revisorsgrupperna 

Ordf/Vice Ordf. Revisorskollegiet 0,2 GN 

Ordf/Vice Ordf. Revisorsgrupperna 0,9 GN 

Ledamot Revisorskollegiet (Ej ordf./vice) 0,1 GN 

Förtroendevald revisor  0,5 GN 

Lekmannarevisor  

Arvodesgrupp C  0,08 GN  

Borås Energi och Miljö AB  

Arvodesgrupp CD  0,075 GN 

AB Bostäder i Borås  

Arvodesgrupp D  0,07 GN 

Industribyggnader i Borås AB ink  

Arvodesgrupp E  0,065 GN 

Borås Elnät AB  

Borås Djurpark AB  

BoråsBorås TME AB 

Borås Stadshus AB  

Arvodesgrupp F  0,06 GN 

Borås kommuns parkerings AB  

Fristadsbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB  
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Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A.  

  

Kommunalråden  

Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad.  De kommunalråd som 

utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 

Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i 

Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till andre vice ordförande 0,2 GN/mån. 

  

Gruppledare i Kommunstyrelsen  

Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har 

någon kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke 

angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 5 och 6 

§§.  

  

Gruppledare Kommunfullmäktige  

Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd 

eller gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 

GN/år, i Kommunfullmäktige.  

    

Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden samt Gruppledare i Kommunstyrelsen 

Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden 

samt Gruppledare i Kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 

storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att 

kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 

konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 

respektive nämnd fordras ej.  

  

Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 

enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 

storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att 

kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 

konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 

respektive nämnd fordras ej.  

  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Jourersättning 0,018 GN/vecka 

 

 

  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Bilaga B  

  

Intressentsammansatta organ  
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 

utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.  

  

Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och 

reseersättning.  

  

Organ  Ersättning utgår till  Ersättning utgår inte till  

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare 
och arbetstagare 

Företrädare för skola och ar- 
betsförmedling 

Kommunala funktionshinderråd  Samtliga  - 

Kommunala pensionärsråd  Samtliga  - 

Styrgrupp för Götalandsbanan - - 

 
 
Trafiksäkerhetsråd  

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala 
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i 
Borås  

 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  

Fairtrade City 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Medel för lokal utveckling 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska IT frågor 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun  

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Tillitresan Politisk 
beredningsgrupp 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Klimatråd 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Beredningen för 
medborgarinflytande 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 
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Bilaga C  

  

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ   
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas 

för andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.  

  

För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 

arvode.  

  

  
  
  
Organ  

  
Kommunstyrelsen 
beslutar särskilt om 
arvode  

Ersättning betalas av  

Kommunen  

  
 
Organet  

Stiftelsen Bostäder för blinda  Ordförande  
 
Nej Ja  

Stiftelsen L L Frimans donation  ordförande kassör revisor  
 
Nej Ja 

Lygnerns vattenvårdsförbund  - Ja 
  
Nej 

Ätrans vattenvårdsförbund  - Ja 
 
Nej 

Viskans vattenvårdsförbund  - Ja  
 
Nej 

Borås Orkesterförening - Ja 
-  

Nej 

Föreningen Europakorridoren  - Ja 
 
Nej 

Styrelsen för Coompanion – Kooperativ 
utv. Sjuhärad - Ja 

 
Nej 

Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Blombacka -  Nej Ja  

Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Skogslid -  Nej Ja 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - Ja 

 
 
Nej 

Tolkförmedlingen Väst - Nej 
 
Ja 

Säveåns vattenråd - Ja 

 
 
Nej 

Borås Idrottshistoriska sällskap - Ja 

 
 
Nej 
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Kommunfullmäktige 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-14 
Instans 

Arvodesdelegationen 
 

  

 

Revidering av bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2022-2026 

 

Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

§ 14 kompletteras med fölande lydelse: 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 

slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 

till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 

med 50%. 

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fastställde 2022-04-28  § 73 bestämmelser om ersättningar 

till kommunens förtroendevalda 2022-2026. § 14 förändrades så att även 

arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, samtliga revisorer äger ej 

uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode utan är istället kopplade 

till ett årsarvode enligt bilaga A. Då revisorerna inte har samma mandatperiod 

som övriga nämnder behöver reglerna revideras innan årsskiftet 22/23. 

 

Arvodesdelegationen föreslår där av Kommunfullmäktige besluta att § 14 

kompletteras med fölande lydelse: 

Under tiden mellan att revisionen valts för en kommande mandatperiod och att 

slutrevisionen för föregående år hanterats av Kommunfullmäktige utgår arvode 

till avgående revisorer med 50% av det beslutade arvodet och till tillträdande 

med 50%. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 

2022-2026 (ren) 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 

2012-2026 (spårbar) 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 

 

Per-Olof Höög (S) 

Arvodesdelegationen  Carl Morberg 

   Kommunsekreterare 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Ida Lengmark (V): Arbetsskor till 

personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

 

- att motionen är besvarad utifrån Kommunfullmäktiges beslut, vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22, att införa fria 

arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som redan omfattas 

av fria arbetskläder. 

 

 

Datum 

2022-11-01 Ulf Olsson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00292 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Helena Segerberg 
 

Datum 

2022-10-26 Annica Dahlén   

  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Helena Segerberg 
Handläggare 
033 357712 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021–00292 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till 

personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

- att motionen är besvarad utifrån Kommunfullmäktiges beslut, vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22, att införa fria 

arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som redan omfattas 

av fria arbetskläder. 

Sammanfattning 

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 

lämnat in förslaget att personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad skall 

erbjudas arbetsskor. 

Kommunfullmäktige beslutade vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-

06-22 att införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som 

redan omfattas av fria arbetskläder. 

Motionen är därmed besvarad. 

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-18 

lämnat in förslaget att personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad skall 

erbjudas arbetsskor. 

Borås Stad har redan i Budget 2020 beslutat att utreda behov och kostnad för 

att införa fria arbetsskor till de grupper som redan har fria arbetskläder. 

 

Utredningen visade att de yrkesgrupper som har fria arbetskläder utifrån 

Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) 

samt Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) återfinns inom 

Vård- och Äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-

06-22 att införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som 

redan omfattas av fria arbetskläder. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Motion: Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal som har rätt till 

arbetskläder i Borås Stad, 2021-03-18. 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

Ingen expediering. 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Annica Dahlén 

   Personalchef 

 



Motion till Kommunfullmäktige 

Arbetsskor till personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad 

Vänsterpartiet fick i budget för 2020 gehör för att utreda kostnaderna för införandet av 

arbetsskor. Nu är det hög tid att gå vidare. Vi vill att alla som har rätt till arbetskläder i Borås 

Stad också erbjuds arbetsskor.  

 

Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger sina medarbetare goda arbetsvillkor. 

Inom mansdominerade yrken har det länge varit självklart att tillgodose behov av både kläder 

och skor som behövs i yrkesutövandet, men inom exempelvis vård och omsorg har det krävts 

många år att få igenom högst rimliga krav på arbetskläder. Idag har alla i Borås Stad, både 

kvinnor och män, som behöver arbetskläder för att kunna utföra sitt arbete rätt till det. Nu vill 

Vänsterpartiet se till att även arbetsskor ska erbjudas för de yrkesgrupper som idag har 

arbetskläder. Kommuner som Falkenberg, Örebro och Tibro har redan fattat liknande beslut. 

 

Skor anpassade för att gå och stå en hel arbetsdag kan motverka arbetsskador och ryggbesvär. 

Ingen ska behöva avstå från bra skor på jobbet av ekonomiska skäl. Arbetsskor ska ses som 

lika självklart inom kvinnodominerade som mansdominerade branscher – det är en fråga både 

om arbetsmiljö och om jämställdhet.  

 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

 

 att personer som har rätt till arbetskläder i Borås Stad också erbjuds arbetsskor.  

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2021-03-16 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Marknadsföringssamarbete Borås AIK 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås AIK Futsal om 

marknadsföringssamarbete för 2022 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 

till klubben 50 000 kronor 

 

 

 

Datum 

2022-11-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-09 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00472 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2022-10-26 Marie Ingvarsson 

  Avdelningschef 

 

K1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00472 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete Borås AIK 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås AIK Futsal om 

marknadsföringssamarbete för 2022 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 

till klubben 50 000 kronor.        

 

Ärendet i sin helhet 

Borås AIK spelar sedan några år i den Svenska Futsal Ligan, den högsta 

nationella serien. Säsongen 2021/2022 nådde laget kvartsfinalspel. I serien finns 

lag från bl a Stockholm, Göteborg, Örebro och Norrköping. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland 

annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås. 

Avtalen bör koncentreras till ett fåtal verksamheter för att kunna nå största 

möjliga effekt. Genom att träffa avtal med Borås AIK futsal, och med Fristad 

GoIF, Borås Basket och Borås Hockey vid egna beslut vid dagens 

sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt 

marknadsutrymme för vintersäsongen 2022. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Avtal 

 

Beslutet expedieras till 

Claes Berndtsson, Borås AIK Futsal, Sjumilagatan, 507 42 Borås 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Borås AIK    Sjumilagatan 10    507 42 Borås    Tel: 0763030055 E-post: kansli@borasaik.com 
 

BORÅS AIK 
  
 

www.borasaik.com 

Borås 2022-05-25 
Hej Marie 
 
Bifogar en sammanställning om oss och det som är det primära i vår marknadsföring för Borås är: 
 
Vårt namn Borås AIK. 
Borås AIK på alla profilprodukter. 
Spel i Sveriges högsta nationella liga i Futsal RFL – Regionala Futsal Ligan där vi spelar våra hemmamatcher i 
Boråshallen med exponering av Borås stad på jumbotron och vepor på läktare och kortsida plan. 
Följande lag ingår säsongen 2022/23 Götaland: BAIK Futsal – IFK Göteborg Futsal – GAIS Futsal 
 - Hittarps IK – Ektorps FK – Orust FC. Svealand: Hammarby IF FF Futsal – Djurgårdens IF – Örebro Futsal Club – 
Rågsveds IF – Mälarhöjdens IK – Södertälje FC – Stockholm United – Svärtinge SK. Norrland: Betsele IF – IFK 
Åkullsjön – Hörnsjö IF – Umedalens IF. Säsongen 2021/22 spelas med tre serier där de fyra första går till 
slutspel för att göra upp om SM – titeln och vi går till kvartsfinalspel denna säsong där det blir förlust mot 
Örebro FC 7 – 9 över två matcher. 
 
Vi sänder alla matcher över webben och gör också Highlights från matcherna som läggs ut på våra sociala 
medier som en del att hela tiden bli bättre i vår strategi och kommunikation på digitala plattformar och sociala 
medier.  
 
Damlag i Futsalens högsta nationella serie RFL för Dam fr.o.m. säsongen 2019/20. 
Med start från noll anmäldes lag till Sveriges högsta nationella liga för dam RFL säsongen 2019/20 bestående 
av 6 serier i landet som till 2020/21 bantades till 3 seriegrupper geografiskt i Sverige och tävlingen avgörs i 
seriegrupper och därefter genom slutspel bestående av kvartsfinaler, semifinaler och finaler för att utse SM 
vinnaren. 
Vi knyter till oss ledarstab efter noga sondering och tillsammans börjar bearbetning för att väcka intresset för 
Futsal på damsidan i Borås. Med öppna träningar visar sig intresset vara stort och här formas lag för RFL men 
även ett U-lag som vi anmäler till seriespel också. Utfallet har varit över förväntan för båda seniorlagen och 
med en tredjeplats i RFL Södra Götaland första året  
 
Säsongen 2021–22 tar vi oss till kvartsfinal i SM slutspelet och här har vårt arbete med dam verksamheten givit 
oss goda förutsättningar att vara ett etablerat lag i Sveriges högsta nationella liga på damsidan. Ett viktigt steg i 
vår strategi att ge damer och herrar i futsal likvärdiga förutsättningar. Och där vi haft den klart lägsta 
medelåldern är vi klara för nästa års seriespel i RFL samt att vi haft spelare/ledare på landslagsläger och ett 
stort publikt intresse med ligarekord för dam med 640 åskådare i mötet hemma mot IFK Göteborg före 
pandemin. 
 
På hemmaplan arbetar vi fortsatt med att bredda och spetsa vår verksamhet i föreningen och stärka vårt 
varumärke genom att öka intresset för futsal i vårt upptagningsområde såsom att bli aktiv, ledare, funktionär, 
medlem med mera och där vi vill och ser som också viktigt att skapa jämställda, jämlika och rättvisa 
förutsättningar för tjejer och killar och där en jämställd idrott ger högre medialt intresse och ett positivt utbyte 
på fler plan för både oss, våra partners och Borås stad. 
 
Borås stad är en viktig partner där vi är mycket tacksamma för det marknadsföringsstöd vi får vilket vi alltid vill 
förvalta på bästa sätt och i alla sammanhang exponera Borås stad för att skapa värde för staden och oss med 
ett damlag på nationell nivå i futsal och att man ser på långsiktigt positiva effekter som stärker vårt och Borås 
stads varumärke. 
 
 

  

mailto:kansli@borasaik.com
http://www.borasaik.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Borås 2022-05-25 
 
___________________________ 
Claes Berndtsson 
 
 
 
 

                            
 
 

            

 
 
 
I allt detta utvecklar vi också Futsalen för ungdomarna: 
 
Intresset har också gett effekt på flicksidan där vi haft seriespel för flickor 2002–2008 i både Göteborgs- och 
Västgötaserier och säsongen 2021–22 även SM spel för flickor födda 2005–06 och 2007–08 samt yngre flickor till vårt 
projekt "futsal för alla" där vi idag har träningar i åldrarna födda 2009–2014! 
 
Vår LIU utbildning med Sven Eriksonsgymnasiet där 16 elever anmäler sig första året och till terminen 2020/21 har 
samarbetet utökats med Viskastrandsgymnasiet där vi tillsammans har 36 elever som också har träningar i föreningens 
regi och med matchning i U-lagets serie på herrsidan och där även en del juniorer fått testa på seniorspel med A-laget. 
Vi ser också att intresset ökar i dessa åldrar och vi har glädjen att vi blivit tilldelad NIU utbildning med Sven Eriksons- 
och Viskastrandsgymnasiet där både killar och tjejer sökt med start hösten 2022.  
 
Nytt för säsongen 2021/22 är att SvFF startat upp en P 19 serie där alla lag i SFL är med vilket gör att våra ungdomar 
får en perfekt matchning i sin utveckling i futsal! 
 
För de yngre fortsätter vi med ”Futsal för alla” med träningar i neutrala hallar centralt i Borås varje vecka under 
inomhussäsongen där vem som helst får vara med oberoende om man spelar i en klubb eller. 

 
Elevens val fortgår med vår närliggande grundskola Bodaskolan som byggs på med att nu omfatta alla årskurserna 7–9. 
 
 
Vårt ledord: ”Futsal för alla” 
 
 

Borås AIK – mer än bara fotboll…  
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BORÅS AIK 
  
 

www.borasaik.com     www.baikfutsal.se  

Borås 2022–05–25  
Hej Marie 
 
Bifogar en sammanställning om oss och det som är det primära i vår marknadsföring för Borås är: 
 

Vårt namn Borås AIK. 
Borås AIK på alla profilprodukter. 
Spel i Sveriges högsta liga i Futsal SFL – Svenska Futsal Ligan där vi spelar våra 11 hemmamatcher i Boråshallen med 
exponering av Borås stad på jumbotron och vepor på läktare och kortsida plan. Följande lag ingår säsongen 2022/23: BAIK 
Futsal – IFK Göteborg Futsal - AFC Eskilstuna - Skoftebyns IF - Hammarby IF FF Futsal – Rosengårds FC – Stallarholmens SK – 
Norrköpings FK - Uddevalla Futsal Club - Örebro Futsal Club - Örebro SK Futsal Klubb – AFG Västerås. Säsongen 2021/22 
spelades med en serie där de åtta första gick till slutspel för att göra upp om SM – titeln och vi går till kvartsfinalspel denna 
säsong där det blir förlust 9 – 11 över två matcher mot Örebro SK som sedermera blir svenska mästare. Vi har också flertal 
spelare som representerar oss med spel i både A- och Ungdomslandslagen. 
 

Representation för Borås i Svensk Elit Fotbolls liga möten under året och på Fotbollsgalan. 
 

SEF - Svensk Elit Fotboll har också gått in i SFL och med det nya avtalet för TV rättigheter med Discovery som sänder från 
2019 och också tar över alla rättigheter av SvFF matcher 2020. Det gör att vi också får möjligheten att sända matcher där 
Discovery sköter produktionen. Då de också ser utvecklingen i Futsal fick SFL (ett förskott att sända säsongen 2018/19 med 
25 matcher och under säsongen 2020/21 sändes 50 matcher) och man sammanställer också alla matcher i omgångarna och 
dessa sänds i efterhand i kommersiella kanaler. Inför kommande säsong har man en målsättning att sända 75 matcher i SFL. 
För övriga matcher sänder vi alla över webben och gör också Highlights från matcherna. Snittet på alla matcher i 
webbsändningarna ligger mellan 4–6000 inloggade tittare. 
Publiksnittet låg på 660 åskådare/hemmamatch innan pandemin. (Ökat hela tiden) 
 

På hemmaplan arbetar vi fortsatt med att bredda och spetsa vår verksamhet i föreningen och stärka vårt varumärke genom 
att öka intresset för futsal i vårt upptagningsområde såsom att bli aktiv, ledare, funktionär, medlem med mera och där vi vill 
och ser som också viktigt att skapa jämställda, jämlika och rättvisa förutsättningar för tjejer och killar och där en jämställd 
idrott ger högre medialt intresse och ett positivt utbyte på fler plan för både oss, våra partners och Borås stad. 
 

Fr.o.m. säsongen 2021-22 spelar vi också i SvFF nystartade SFL P19 som är framtagen och går under SvFF där alla lag i SFL 
spelat med ungdomar födda 2002–2003 i en norr och söder serie (och södra vann vi) för att utveckla framtidens 
futsalspelare och SM slutspelet där de fyra första lagen i respektive serie gick till finalspelet, som hölls här i Borås där det 
spelades A - och B – slutspel i Boråshallen och Daltorpshallen och här tog vi en hedrande andra plats (silver) i SM slutspelet 
efter förlust i finalen mot AFC Eskilstuna med 620 åskådare i Boråshallen. 
 

Vi är också stolta över våra temadagar vi tagit fram tillsammans med VFF som vi håller vid en del av våra 
matcharrangemang där föreningar i olika län kan anmäla sig för utbildning i futsal, lyssna på tränares tankar och se match. 
Vårt arbete ger också eko ute i distrikten som till exempel: 
Hej!  
Jag leder ett projekt om att utöka futsalverksamheten i Dalarna och håller just nu på att göra en kartläggning av nuläget och 
inspirationskällor som en grund i arbetet med att etablera sporten i Dalarna. 
Jag har intresserat mig för er förening då ni till synes lyckats väldigt på elitnivå och har en stor verksamhet med många 
deltagande lag. Jag undrar om någon från er futsalverksamhet skulle ha tid att berätta lite om verksamheten och arbetssätt 
i ett teams-möte eller över telefon? 
Med vänliga hälsningar, Oskar Bergsman Projektledare Futsal Dalarnas Fotbollförbund 
 

Borås stad är en viktig partner där vi är mycket tacksamma för det marknadsföringsstöd vi får vilket vi alltid vill förvalta på 
bästa sätt och i alla sammanhang exponera Borås stad för att skapa värde för staden och oss med ett herrlag på nationell 
nivå i futsal och att man ser på långsiktigt positiva effekter som stärker vårt och Borås stads varumärke. 

mailto:kansli@borasaik.com
http://www.borasaik.com/
http://www.baikfutsal.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Borås 2022–05–25  
 
___________________________ 
Claes Berndtsson 
 
 
 
 

                           
 
 
 

  

 
I allt detta utvecklar vi också Futsalen för ungdomarna: 
 
 
Vår LIU utbildning med Sven Eriksonsgymnasiet där 16 elever anmäler sig första året och till terminen 2021/22 har 
samarbetet utökats med Almås- och Viskastrandsgymnasiet där vi tillsammans har 36 elever som också har träningar i 
föreningens regi och med matchning i U-lagets serie på herrsidan och där även en del juniorer fått testa på seniorspel 
med A-laget. Vi ser också att intresset ökar i dessa åldrar och vi har glädjen att vi blivit tilldelad NIU utbildning med 
Sven Eriksons- Almås- och Viskastrandsgymnasiet där både killar och tjejer sökt med start hösten 2023.  
 
Nytt för säsongen 2021/22 var att SvFF startat upp en P 19 serie där alla lag i SFL är med vilket gör att våra ungdomar 
får en perfekt matchning i sin utveckling i futsal! 
 

Även pojksidan kommer i gång med 6 lag i seriespel i Västergötland men vi får också anmäla oss till Göteborgsserier 
för att få till tillräckligt med matcher! 
 
För de yngre fortsätter vi med ”Futsal för alla” med träningar i neutrala hallar centralt i Borås varje vecka under 
inomhussäsongen där vem som helst får vara med oberoende om man spelar i en klubb eller inte. 

 
Elevens val fortgår med vår närliggande grundskola Bodaskolan som byggs på med att nu omfatta alla årskurserna 7–9. 
 
 
Vårt ledord: ”Futsal för alla” 
 
 
 

Borås AIK – mer än bara fotboll…  
 

 

 
 
 
 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2022-00472 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete Borås AIK 2022 

Detta avtal har träffats mellan Borås AIK Futsal, nedan kallad klubben, och 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 

marknadsföra Borås. 

1. Avtalet avser klubbens säsong 2022/2023 och gäller 1 december 2022 

till 31 maj 2023. Klubben spelar under säsongen i Svenska Futsalligan 

herr. 

Klubbens åtagande 

2. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på 

ledskyltar om sådana används, annars på reklamvepor eller liknande i 

Boråshallen. 

3. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens 

webbplats. 

4. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för 

aktiviteter eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för 

aktiviteter i Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter 

överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv 

strävan i detta avseende. 

5. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter eller liknande sammanhang ställs till 

Representationskommittén, Borås Stad, och skickas via e-post till 

boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande 

från kommunens sida. 

Kommunens åtagande 

6. Kommunen betalar till klubben 50 000 kronor. 

Övrigt 

7. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. 

Om klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva 

summan i p 6 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att 

avlägsna exponering enligt p 2 och 3. Kommunen har rätt att avgöra om 

klubben brustit i detta avseende.  

8. Kommunen betalar eventuella kostnader för skyltar eller budskap på 

ledskyltar för sin exponering. 

mailto:boras.stad@boras.se


Borås Stad 
Datum 

2022-11-21 
 Sida 

2(2) 

 

 

9. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 

10. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 

 

Ulf Olsson   Claes Berndtsson 
Kommunstyrelsens ordf  Borås AIK 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Marknadsföringssamarbete Fristad GoIF 2022. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Fristad GoIF damlag innebandy om 

marknadsföringssamarbete 2022, enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till 

klubben 25 000 kr.        

 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00532 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2022-10-27 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00532 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete Fristad GoIF 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Fristad GoIF damlag innebandy om 

marknadsföringssamarbete 2022, enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till 

klubben 25 000 kr.        

 

Ärendet i sin helhet 

Fristad GoIF spelar under säsongen 2022/2023 i division 1 Västergötland, och i 

svenska cupen. Laget har slutat på andras plats förra säsongen. 

Lagets framgångar, då man under senare år spelat kval till Allsvenskan vid två 

tillfällen, har lett till en ökad uppmärksamhet i media, liksom ett ökat 

publiksnitt. 

Kommunstyrelsens intresse och insats i marknadsföringssamarbetet med ett lag 

över en hel säsong, bestäms bland annat utifrån kriterier som 

uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.  

Styrelsen menar vidare att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal 

verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal 

med Fristad GoIF, Borås Basket, Borås Hockey och med Borås AIK Futsal i 

egna beslut vid dagens sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har 

tillräckligt marknadsutrymme för vintersäsongen 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Avtal 

Beslutet expedieras till 

1. Magnus Bergenholtz, Fristad GoIF, Industrivägen 5, 513 32 Fristad 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

  

 

 



 

Borås Stad, Kommunikationsavdelningen 

 

Att: Marie Ingvarsson 

 

Ansökan markandsföringssamarbete Fristad GoIF och Borås Stad 2022 
 

En unik dam- och flickverksamhet  

 

Fristad GoIF är en flersektionsförening med fokus på breddidrott och med en stark lokal 

förankring i Fristad. Som alla inomhusidrotter har konsekvenserna av pandemin för inne-

bandyn varit påtagliga. Framförallt på tjejsidan har antalet lag minskat drastiskt vilket fått till 

följd att lag har slagits ihop eller tvingats lägga ner på grund av för få spelare. Ser vi till 

antalet anmälda lag säsongen 21/22 var förändringen marginell men inför och under säsongen 

tappade vi tre lag på tjejsidan och två lag på killsidan. Utmaningen för sektionen kommer vara 

att kompensera för bortfallet av spelare i högstadieåldern och på tjejsidan.  

 

Just den breda verksamheten på tjejsidan har varit något av Fristad GoIFs kännetecken och ett 

faktum vi är stolta över och även om vi tappat spelare på tjejsidan har vi fortfarande fler lag i 

seriespel än resterande föreningar i Borås tillsammans.  Bredden visar att vårt arbete med vär-

deringar och att i handling visa att det inte finns några skillnader för killar och tjejers idrotts-

utövande har bidragit till att vi är en av Västergötlands största innebandyföreningar.  Vår upp-

fattning är att en stark bidragande orsak till denna utveckling är att vi inom sektionen inte har 

gjort skillnad på dam- och herrverksamhet vid fördelning av resurser för tränare, utrustning 

och träningstider.  Vi arbetar nu hårt med rekrytering för att vi ska nå målsättningen om ett 

flick- och pojklag i så gott som varje ålderskull och återigen bli en jämställd sektion. 

 

 

Allsvenskt kval och ökad synlighet 

 

Som ett direkt resultat av vår bredd har vi nu även nått sportsliga framgångar på seniornivå. 

De sportsliga framgångarna gör att Fristad GoIF innebandy närmat sig visionen att vara den 

ledande föreningen i distriktet. Målsättningen kan tyckas ambitiös, men vi har redan nått vårt 

delmål, och är sedan några år tillbaka den största och sportsligt mest framgångsrika 

föreningen i Sjuhärad. Detta gäller på såväl dam- som herrsidan och de senaste sex 

säsongerna har damerna faktiskt bara förlorat sex seriematcher och vid upprepade tillfällen 

kvalat till Allsvenskan.  

 

Utvecklingen på damsidan blir inte mindre imponerande av att majoriteten av spelarna är egna 

produkter från vår egen ungdomsverksamhet. För att skapa förutsättningar och en miljö där 

våra unga spelare på damsidan erbjuds möjligheter att utvecklas till duktiga innebandyspelare 

har sedan flera år ett U-lag och ett lag i juniorallsvenskan DJ 18. Att vi varit framgångsrika i 

vår talangutveckling visar sig av att vi vid upprepade tillfällen nått final i Gothia cup har en 

handfull spelare som representerar olika SSL klubbar. Ett resultat av de sportsliga framgång-

arna är att Fristad GoIF innebandy uppmärksammats alltmer i media. I såväl tidningar, radio 

som sociala medier har intresset för föreningen ökat rejält de senaste åren. Exempelvis har 

föreningen i samarbetet med Borås Tidning livestreamat samtliga kvalmatcher och gjort 

diverse reportage om föreningen under åren. Borås Tidning har varit mycket nöjda med 

resultatet och utlovat fortsatt samarbete kommande säsonger.  

 



Även i lokaltidningar i övriga Västergötland och Västsverige skrivs det om föreningen och i 

sociala medier syns föreningen allt oftare bland annat gjorde Svenska innebandyförbundet ett 

reportage om oss ” Lilla Fristad med den stora damverksamheten” i samband med deras 

satsning ”#ForAllball tjejsatsningar” och Innebandymagazinet har gjort en mängd reportage 

om föreningen i olika sammanhang. På damernas hemsida har vi drygt 17 000 besökare och 

och på Facebook når vi oftast flera tusen personer när vi lägger ut nyheter om damerna. Även 

om publiksnittet under fjolåret av naturliga orsaker minskade har uppmärksamheten och de 

sportsliga framgångarna lett till att publiksnittet successivt ökat.  

 

 

Förutsättningar för allsvenskt avancemang 

 

Sammantaget har detta resulterat i att föreningen har gått från att vara det där laget från Borås 

som spelar i gröna tröjor till att vara Fristad GoIF vilka är kända för kvalitet i sin breda verk-

samhet och som nämns med respekt i innebandysverige. Utmaningen för oss är att skapa för-

utsättningar för damerna att utvecklas till en etablerad elitförening. Den utvecklingen kräver 

att vi ökar intäkterna från sponsring och marknadsföring för ge de bästa förutsättningar för 

våra hårt satsande tjejer att nå eliten. Samtidigt har vi i och med kvalen till allsvenskan nått 

närmare elitnivån än något annat damlag från Borås.   

 

För att få fram ett elitlag på damsidan i Borås söker Fristad GoIF ett fortsatt markandsförings-

samarbete med Borås Stad på 25 000 kronor för 2022. Ett samarbete som i kombination med 

den nya hallen skulle ge ger våra talangfulla innebandytjejer förutsättningar att nå Allsvensk-

an och därmed utgöra förebilder för unga tjejer som vill satsa på sin idrott.  Ett marknads-

föringssamarbete som vi ser som ett naturligt steg för Borås Stad att dels öka jämställdheten 

inom lagidrotten och dels vara delaktiga i utvecklingen av elitidrott på damsidan. Vi har också 

förhoppningen att vi med bidraget får bättre möjligheter att återkomma nästa år med ett fort-

satt samarbete inför allsvenskt spel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-22 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2022-00532 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete Fristad GoIF 2022. 

Detta avtal har träffats mellan Fristad GoIF damlag innebandy, nedan kallad klubben, 

och Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 

marknadsföra Borås. 

1. Avtalet avser säsongen 2022/2023 och gäller 1 dec. 2022 till 31 maj 2023. 
 

2. Klubben spelar under säsongen i division 1 Västragötaland. Avtalet gäller alla 
matcher i seriespelet, kvalet samt de cupmatcher som spelas under säsongen. 

Klubbens åtagande 

3. Klubben har ordet Borås tydligt på framsidan av den matchtröja laget spelar i. 
Utformning, placering och storlek enligt ö k mellan parterna. 
 

4. Klubben har ordet Borås tydligt på framsidan av den matchtröja laget spelar i. 
Närmare utformning, placering och storlek efter överenskommelse mellan 
parterna. 
 

5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att 
marknadsföra Borås, eller andra vid aktiviteter. Detta kan ske vid upp till tre 
tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle hur 
många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva efter att möta kommunens 
eventuella önskemål om namngivna spelare. 

 

6. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter eller liknande sammanhang ställs till 
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas via e-post till 
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande från 
kommunens sida. 

Kommunens åtagande 

7. Kommunen betalar till klubben 25 000 kr mot faktura 

Övrigt 

8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben 
brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 7 förfaller till 
återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. 
Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 

 
9. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och 

uppvärmningsställ anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av 
klubben. 

 

10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 

mailto:boras.stad@boras.se


Borås Stad 
Datum 

2022-11-21 
 Sida 

2(2) 

 

 

 

11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

Borås den 

 
 
Ulf Olsson   Magnus Bergenholtz 
Kommunstyrelsen   Fristad GoIF  

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Marknadsföringssamarbete Borås Hockey 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Hockey om 

marknadsföringssamarbete 2022 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till 

klubben 50 000 kronor.        

 

 

 

 

Datum 

2022-11-01 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-09 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00685 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2022-10-28 Marie Ingvarsson 

  Avdelningschef 

 

K3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00685 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete Borås Hockey 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Hockey om 

marknadsföringssamarbete 2022 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till 

klubben 50 000 kronor.        

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Hockey spelar säsongen 2022/2023 i Hockeyettan. Laget spelade 

föregående säsong i Hockeytvåan där man vann grundserien och avancerade 

därmed till Hockeyettan. 

Kommunstyrelsen anser att marknadsföringssamarbetet med Borås Hockey 

som en rimlig följd av detta i år kan sättas till 50 000 kronor, likt tidigare års 

avtal på motsvarande nivå.   

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet med en klubb över 

en hel säsong bestäms bland annat utifrån kriterier som publikmängd, förväntad 

massmedial bevakning och profilvärde för Borås. Styrelsen menar vidare att 

dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal verksamheter för att kunna nå största 

möjliga effekt.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtal 

2. Presentation Borås hockey marknad 22-23 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Hockey, Christoffer Holst, Armbågavägen 6, 506 30 Borås 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 





Exponering 21-22
• Alltvåan

• Hockeytvåan Södra



Exponering 21-22
• Playoff mot HE

• Kval till HE



Exponering TV 21-22



Exponering TV 21-22
Sverige 



Sammanfattning exponering 21-22

• Totalt antal tittare på BHC matcher borta/hemma= 26 501 st

• Exponering i TV i världen och Sverige 

• Exponering i media och press runt om i världen

• Exponering i press i Sverige, Hockeyrelaterade sidor med repportage, 

expressen / GT, Göteborgs-posten, Borås Tidning, Lokal media i södra 

Sverige. 

• Stor exponering när vi gick upp till hockeyettan 



Ny resa med nya möjligheter 22-23 

• TV- Sända matcher på hockeyettan play. Alla matcher både 

borta och hemma sänds. 

• Borås Tidning har köpt rättigheterna till alla matcher på 

försäsongen och sänder dom. 

• Aftonbladet har mediabevakning av hockeyettan

• Försäsongsmatch med sändning från Cmore där Borås stad 

exponerades



Lagen 22-23 



Lagen 22-23 



Samarbete 22-23





Nuläge- sport 
• Idag har vi ca 350 aktiva i föreningen.

• Ca 250 av dessa tillhör vår ungdomsavdelning. Där ingår allt från 

hockeyskolan (4-8 år) till vårt U16 lag. 

• Tjej och dam verksamheten har sedan starten för 4 år sedan ökat med 

ca 800% aktiva från ca 3 till 27 st. 

• Representationslag i ATG Hockeyettan 

• Juniorlag i högsta serien för J18, näst högsta för J20 och ett 

utvecklingslag i breddserie. 

• Veteranhockey 



Nuläge-begräsningar
Borås Ishall byggd 1972

Stora begränsningar i arenan för fortsatt utveckling

Istider- Mycket stor brist 

Organisation för att driva våra CSR-projekt 



Vägen mot en stad på is

•Vi skall vara en av dom 2 största klubbarna i Borås. 

•Ha en stabil värdegrund

•En plats för alla, från barn till veteran och från bredd till elit. ”hockey för 
alla” 

•Skapa dom bästa förutsättningarna för spelare att utvecklas. 



Vägen mot en stad på is-
nödvändiga åtgärder för projektet på sikt

• 2 nya ishallar är beräknat klara till hösten 2024.

• Utveckling av befintliga faciliteter.

• Utveckling av spontan isyta för ungdom.  



Vägen mot en stad på is
Mål med verksamheten  till 2025

•Gå från ca 445 medlemmar till 1000 medlemmar

•100 nya barn i hockeyskolan varje år

•100  aktiva tjejer

•20 aktiva Parahockeyspelare 

•40 st aktiva hockey som motion 

•40 st aktiva i hockeykul 

•Juniorer i bredd och elit 

•Seniorlag i breddserie 

•Representationslag i Allsvenskan 



Medlemsutveckling
• Mål 1000 medlemmar till 2025. 

• Vi har ca 360 aktiva medlemmar idag och ca 800-900 i snitt på representationslagets matcher. 

Vi ser att vi har en enorm potential till att skapa en större medlemsbas. 

Vägen dit:

1. Känslan av delaktighet och exklusivitet ska bli bättre som medlem. 

2. Rekrytering och information om medlemmarnas betydelse ska öka. 

3. Riktade erbjudanden internt och mot partners ska gör medlemskapet mer 

attraktivt. 



Hockeyskolan
Mål: 100 nya barn varje år 2025.

Vi har idag runt 50 st inskrivna i hockeyskolan fördelat på olika åldrar. För oss ska det vara lika 

självklart att kunna åka skridskor som att simma. Mål gruppen är därför både stor och bred. 

Vägen dit:

1. Bättre samarbete med skolorna

2. Bättre information till berörda grupper och föräldrar

3. Aktivare uppsökande verksamhet ink. Idrottssvaga områden  



Tjej och dam hockey
Mål: 100 aktiva tjejer år 2025

Idag har vi ca 27 aktiva tjejer fördelat på många olika åldrar. Allt startar i rekryteringen och arbetet i 

projektet och fokusområdena från hockeyskolan kommer bli enormt viktigt även för 

tjejverksamheten. 

Vägen dit: 

1. Riktad information mot tjejer (slå hål på fördomar bland annat).

2. Hockeygymnasium för tjejer 

3. Ledare anpassade för tjej och dam verksamhet  



Parahockey
Mål 20 st parahockeyspelare till 2025.

Utmaningarna är stora i en helt ny verksamhet. Men för oss är det självklart att du som 

funktionsnedsatt också ska kunna vara med i gemenskapen. Därför antar vi utmaningen till att ge 

fler möjlighet till rörelse på is.  

Vägen dit: 

1. Inköp av kälkar 

2. Prova på tillfällen tillsammans med berörda organisationer. 

3. Riktad uppsökande verksamhet 



Hockey som motion
Mål 40 st till 2025. 

Vi vet att många vill kombinera sociala interaktion med sin motion. Vi har svaret välj bort gym och 
padel. Samlas och ha det trevligt i omklädningsrummet för att sedan ha kul på isen tillsammans 
och kalorierna flyger iväg utan att du ens märker det.  Många är det som någon gång åkt skridskor, 
spelat i unga år eller tänkt tanken att varför börja jag inte… när det var för sent. Nu har alla dom 
chansen att känna sig unga igen! 

Vägen dit: 

1. Skapa ett bra och lättsamt organiserat forum på olika tider för olika livssituationer 

2. Aktiv marknadsföring 

3. Fin paketering med någon form av mervärde 



Hockeykul
Mål 40 st till 2025 
Ytligare ett nytt forum som vi tycker saknas. Varför ska det nästan krävas en anknytning till hockey 

innan man ens tar egna beslut?  Det vill vi ändra på, detta forum riktar sig till alla dom som inte 

blev körda till hockeyskolan när dom var 4 år eller som haft en uppehåll och vill tillbaka till 

hockeyn. 

Vägen dit: 

1. Skapa en lättsam och glädjefylld atmosfär där alla känner sig trygga och välkomna att 

vara sig själv på sin nivå. 

2. Uppsökande verksamhet mot fritidsgårdar och skolor, men också andra ”sommar” 

idrotter som vill ha rörelse på vintern. 

3. Utveckling av integrerad teknik för direkt feedback. Gamification interaktioner vid tex. 

Mål.  Flexibla träningstider. 



Junior utveckling och elit 
Mål: Att det finns alternativ att satsa på sin idrott lokalt 

Vi ser det som en självklarhet att i Borås storlek på stad kunna erbjuda alla att fortsätta spela i 

Borås. Därför är det viktigt att vi har en attraktiv utvecklingspotential på junior oavsett ambition och 

nivå.  

Vägen dit: 

1. Vi ska vara ett alternativ för dig som söker spetsutbildning och ligger långt fram i din 

utveckling.

2. Vi ska vara ett alternativ för dig som vill fortsätta spela på motionärsnivå under dina 

första junior år. 

3. Vi måste göra båda lagen attraktiva emot konkurrensen för dom olika målgrupperna. 



Utvecklingslag senior 
Mål: Ett lag i en lägre senior serie 

Vi vill skapa ett forum i Borås där du kan fortsätta spela ishockey även om du inte är eller vill vara på elit 
nivå. Då kommer ett mellansteg mellan motionär och elit vara perfekt. 

Vägen dit: 
1. Bättre på att följa upp och aktivt jobba för att barn och unga är i 

rörelse länge i sina liv. 
2. Skapa en glädjefylld och inspirerande miljö till fortsatt 

hockeyspelande. 
3. Vara ett konkurrerande alternativ till att flytta till andra orter och 

spela på lägre nivå. 



Representationslag i Allsvenskan
Mål: Ett representationslag i Allsvenskan 

För att driva alla dom samhällsprojekt som vi vill göra, behöver vi ha en omsättnings som möjliggör 

en organisation på den nivån att vi kan fortsätta utvecklas och göra allt så bra som möjligt. Då 

behöver vi minst spela i allsvenskan. 

Vägen dit: 

1. Attraktivare upplevelse för publik där Borås naturliga mötesplats skapas. 

2. Skapa en affärsmiljö som möjliggör en högre omsättning för våra partners. 

3. Skapa dom bästa faciliteterna för våra spelare att trivas och utvecklas i. Ge 

dom alla verktyg för utveckling och stöd dom behöver.  



Utvecklingsprojekt sporten under 21-22
•A-laget träning dagtid för mer istider ungdom 

•Plastis i skottrampen 

•Matchdamasker till ungdom 

•Avgiftsfri camp med Daniel Broberg, utbildning för ledare och 
spelare i ungdom. 

•Stor investering i gym och cardiorum. 



Utvecklingsprojekt sporten under 22-23
• Fortsatt arbete med integrations och hållbarhets projekt på Lundby.

• Fortsatt stor satsning på att frigöra bra istider till ungdom genom 

att lägga A-laget på tider innan skolan är slut.  

• Värmedressar till alla ungdomsledare på is. 

• Uppstart och fortsatt utveckling av projekten i ”Hockey för alla”

• Utveckling av utbildningsplanen för hela ungdomsverksamheten

• Implementering av den nya Värdegrunden.  



Projektledare
Hockey för alla - fokusområden  

1. Integrations projekten 

2. Utveckling av våra CSR- projekt (Corporate Social Responsibility)  

3. Tjej/dam utveckling 

4. Projekt delarna och målen i ”hockey för alla”.

5. Utbildningsplan ungdom (med en tydlig utbildningsplan vill fler börja och fler håller på 

längre)

6. Implementering av ny värdegrund. 
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1(2) 
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2022-11-21 
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Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2022-00685 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete Borås Hockey 2022 

Detta avtal har träffats mellan Borås Hockey, nedan kallad klubben, och Borås 
Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 
marknadsföra Borås. 
 
1. Avtalet avser klubbens säsong 2022/2023 och gäller 1 december 2022 till 31 

maj 2023. Klubben spelar under säsongen i Hockeyettan Södra. 

Klubbens åtagande 

 
2. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-

skyltarna, rinkens sarg eller i isen, enligt överenskommelse mellan parterna.  
 

3. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens 
webbplats och i matchprogram 

 
4. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter 

eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i 
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter 
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i 
detta avseende. 

 

5. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter eller liknande sammanhang ställs till 
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas till via e-post till 
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande 
från kommunens sida. 
 

Kommunens åtagande 
 
6. Kommunen betalar till klubben 50 000 kr.  

 

Övrigt 

 
7. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om 

klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i 
p 5 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna 
exponering enligt p 2 och 3. Kommunen har rätt att avgöra om klubben 
brustit i detta avseende. 

 
8. Kommunen betalar eventuella kostnader för skyltar för sin exponering. 
 
9. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
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Borås Stad 
Datum 

2022-11-21 
 Sida 

2(2) 

 

 

 
10. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 
Borås den 

 
Ulf Olsson   Christoffer Holst 
Kommunstyrelsen  Borås Hockey 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Marknadsföringssamarbete Sjuhärads 

Basketbollförening 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal om marknadsföringssamarbete med Sjuhärads 

Basketbollförening 2022. Kommunen betalar till klubben 275 000 kronor. 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-14 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00493 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2022-11-08 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K4 
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Handläggare 
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1(2) 
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2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00493 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete Sjuhärads 

Basketbollförening 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Sjuhärads Basketbollförening om 

marknadsföringssamarbete 2022. Kommunen betalar till klubben 275 000 

kronor. 

Ärendet i sin helhet 

I april 2022 bildades föreningen Sjuhärads Basketbollförening med ambitionen 

att vara en förening för dambasket på elitnivå med tillhörande utvecklingslag. 

Under säsongen 2021/2022 var damlaget en del av KFUM Borås Basket och 

spelade i högsta nationella ligan SBL Dam.  

Svenska Basketbollförbundet godkände i slutet av maj att Sjuhärads 

Basketbollförening tar över KFUM Borås Baskets plats i Svenska Basketligan 

Dam (SBL Dam) från säsongen 2022/2023.  

Kommunstyrelsen bedömer att Sjuhärads basketbollförening genom spel på 

nationell nivå i SBL Dam fortsatt kommer att stärka kommunens identitet och 

position som idrottsstad och väljer att träffa ett avtal om 275 000 kronor med 

föreningen. SVT Sport sänder SBL Dam:s matcher. 

 

Det bör understrykas att ingen automatik råder i fråga om marknadsföringsavtal 

från Borås Stad. De kräver inte att man nått en viss nivå i sitt utövande eller 

verksamhet. Alla avtal ska vara följden av en bedömning i det enskilda fallet och 

visa ansvarsfullhet med invånarnas skattemedel. 

  

Styrelsen menar vidare att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal 

verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal 

med Sjuhärads Basketbollförening och med KFUM Borås Basket, Fristad 

GoIF, Borås Hockey och med Borås AIK Futsal i egna beslut vid dagens 

sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt 

marknadsutrymme för vintersäsongen 2022.           

 

 

Beslutsunderlag 

1. Avtal 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

2. Ansökan Sjuhärads Basketbollförening 

Beslutet expedieras till 

1. Sjuhärads basketbollförening, c/o Maria Willand, Källhagsgatan 9, 507 60 

Borås 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordf. 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2022-00493 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete Sjuhärads 

Basketbollförening 2022 

Detta avtal har träffats mellan Sjuhärads Basketbollförening, nedan kallad 
klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i 
gemensamt syfte att marknadsföra Borås. 
 
1. Avtalet avser klubbens lag i Svenska Basketligan Dam säsongen 2022/2023 

och gäller 21 november 2021 till 31 maj 2023.  

Klubbens åtagande 

 
2. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagens 

uppvärmningsställ, samt på den bakgrund som används vid 
presskonferenser vid lagens hemmamatcher. 

 
3. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-

skyltarna. 
 

4. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens 
webbplats. 

 
5. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter 

eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i 
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter 
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i 
detta avseende. 

 
6. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i SBL Dam att 

lotta ut bland kommunens anställda. 
 

7. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter eller liknande sammanhang ställs till 
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas till via e-post till 
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande 
från kommunens sida. 
 
 
 

Kommunens åtagande 
 
8. Kommunen betalar till klubben 275 000 kr. Pengarna betalas mot faktura. 
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Övrigt 

 
9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om 

klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i 
p 8 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna 
exponering enligt p 2,3 och 4. Kommunen har rätt att avgöra om klubben 
brustit i detta avseende. 

 
10. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens 

normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar 
eventuella kostnader för skyltar för sin exponering. 

 
11. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 
12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 
Borås den 

 
Ulf Olsson   Mattias Modig 
Kommunstyrelsens ordförande Sjuhärads Basketbollförening 
 

 

 
 

 



Från: Marie Ingvarsson 
Skickat: den 30 maj 2022 13:11 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
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Vänliga hälsningar 
Marie Ingvarsson 
Kommunikationschef 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55  
501 80 Borås 
0768-88 71 18 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 
Från: Maria Wiland <maria.wiland@sjuharadsbasket.se>  
Skickat: den 29 maj 2022 15:16 
Till: Marie Ingvarsson <Marie.Ingvarsson@boras.se> 
Ämne: Sjuhärads Basketbollförening till Svenska Basketligan Dam 

 
Hej Marie, 2022-04-13 bildades den ideella föreningen Sjuhärads Basketbollförening , där undertecknad är ordförande i in terimssty relsen. Föreningens stadgar anger bl.a. att man ska bedriva idrot tsl ig ver ksamhet ”… med särski ld inriktning att  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

 

Var försiktig med detta meddelande!  

Avsändarens konto är nyligen skapat och kan vara osäkert.  
 

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej Marie, 
  
2022-04-13 bildades den ideella föreningen Sjuhärads Basketbollförening, där 

undertecknad är ordförande i interimsstyrelsen. Föreningens stadgar anger bl.a. att man 

ska bedriva idrottslig verksamhet ”… med särskild inriktning att skapa förutsättningar för 

kvinnor att spela basket på goda villkor. Föreningen vill vara en förening för dambasket 

på elitnivå med tillhörande utvecklingslag.”  
  
2022-05-25 meddelade Svenska Basketbollförbundet (SBBF) att man godkänner att 

Sjuhärads Basketbollförening övertar KFUM Borås Baskets plats i Svenska Basketligan 

Dam (SBL Dam) fr.o.m. säsongen 2022/2023. Det innebär att det även fortsättningsvis 

kommer att finnas ett dambasketlag på högsta nationella nivå i Borås. 
  
Jag beskriver i bifogad skrivelse lite mer om Sjuhärads Baskets verksamhet liksom våra 

planer och ambitioner på kort och lång sikt. Vi hoppas att Borås stad kan se positiva 

https://www.boras.se/pub


effekter av att Sjuhärads Baskets damer kan etablera sig långsiktigt i SBL Dam. Vi vore 

mycket tacksamma om du ville ta vår bifogade skrivelse vidare för stadens värdering av 

huruvida man kan bevilja Sjuhärads Basketbollförening och vårt lag i SBL Dam ett 

marknadsföringsstöd säsongen 2022/2023. 
 

 

Vänliga hälsningar 

 

Sjuhärads Basketbollförening 
 

Maria Wiland 
Ordförande i interimsstyrelsen 
Mobiltfn 0730-25 77 50 
maria.wiland@sjuharadsbasket.se 
www.sjuharadsbasket.se 

mailto:maria.wiland@sjuharadsbasket.se
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Sjuhärads Basket till Svenska Basketligan Dam (SBL Dam) 
 
2022-04-13 bildades den ideella föreningen Sjuhärads Basketbollförening. Föreningens 
stadgar anger bl.a. att man ska bedriva idrottslig verksamhet ”… med särskild inriktning 
att skapa förutsättningar för kvinnor att spela basket på goda villkor. Föreningen vill 
vara en förening för dambasket på elitnivå med tillhörande utvecklingslag.”  
 
2022-05-25 meddelade Svenska Basketbollförbundet (SBBF) att man godkänner att 
Sjuhärads Basketbollförening övertar KFUM Borås Baskets plats i SBL Dam fr.o.m. 
säsongen 2022/2023. Sjuhärads Basket består av ett representationslag i SBL Dam 
och ett Utvecklingslag i Division 2 Dam, där styrelse, arbetsgrupper och medlemmar nu 
kommer att fortsätta det arbete som man sedan 2015 bedrivit i Borås Baskets dam-
verksamhet. Vi kommer fortsatt att målmedvetet och långsiktigt arbeta för en positiv ut-
veckling av matcharrangemang, kommunikation, sportslig utveckling liksom en stabil 
organisation. En viktig del i vår förenings strategi är att skapa förutsättningar för kvinnor 
att spela basket på goda, jämlika och jämställda villkor. Här tror vi att hänsyn behöver 
tas till den studie-, arbets- eller familjesituation som varje enskild spelare, ledare eller 
coach har, för att hitta en lösning som totalt sett är bra och hållbar för den enskilde. 
 
I Sjuhärads Basket kommer det vara viktigt att skapa goda och långsiktiga relationer 
med alla våra olika intressenter, både interna i vår förening och externa runtom i Sju-
häradsbygden. Vi tror att vi kommer att lyckas göra detta med ett förhållningssätt som 
uppfattas som respektfullt, välkomnande och inkluderande, men samtidigt visionärt och 
långsiktigt. Detta kommer att vara viktiga delar i Sjuhärads Baskets värdegrund och 
varumärke.  
 
Sedan sju år tillbaka har flertalet av dem som nu företräder Sjuhärads Basket arbetat 
inom Borås Basket med att långsiktigt utveckla dambasket i Borås. Det arbetet fort-
sätter målmedvetet i Sjuhärads Basket. En första säsong 2021/2022 i SBL Dam har 
givit damerna i Sjuhärads Basket goda erfarenheter och förutsättningar att fortsatt 
arbeta för att kunna etablera sig i svensk baskets finrum SBL Dam. Sammantaget 
kommer detta i sin tur att vara positivt för tjejerna i vårt Utvecklingslag, som får möjlig-
het att utvecklas i en inspirerande miljö med hög basketkompetens. Vilket i sin tur 
kommer att vara positivt för tjejerna i Borås Baskets ungdomslag, som får fina före-
bilder i damerna och tjejerna i Sjuhärads Basket. I Sjuhärads Basket ska vi vara 
ambassadörer för de tjejer som finns i Borås Baskets ungdomsverksamhet - en röd 
tråd från Basketlek i Borås Basket till SBL Dam i Sjuhärads Basket är viktigt och priori-
terat.   
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 Vårt datum/Our date Vår referens/Our reference 

 2022-05-29 Maria Wiland 
  
 Ert datum/Your date Er referens/Your reference 

  Marie Ingvarsson  
 

 
Adress/Address 
 
Sjuhärads Basketbollförening 
c/o Maria Wiland 
Källhagsgatan 9 
507 60 Borås 
Sweden 

Telefon/Telephone 
+46 730 25 77 50 
 

Internet 
www.sjuharadsbasket.se 
 
e-mail 
info@sjuharadsbasket.se 

 

Vi kommer i vårt fortsatta arbete att fokusera på hur Sjuhärads Basket på olika sätt kan 
skapa värde för alla våra intressenter. Vi har för våra samarbetspartners runtom i 
Sjuhäradsbygden påbörjat arbetet med att skapa ett nätverk, där man kan träffas under 
trevliga former, lära känna varandra och uppnå ökad affärsnytta genom att samarbeta 
med och inom Sjuhärads Basket. Vår kommunikations- och mediagrupp är densamma 
som sedan 2015 framgångsrikt arbetat inom Borås Basket med strategisk kommunika-
tion med både rörliga bilder och text i digitala plattformar och sociala medier. Här 
exponerar vi fortsättningsvis Sjuhärads Baskets hela verksamhet men också förening-
ens samarbetspartners, där samarbetet med dem bidrar till exponering av deras verk-
samhet parallellt med utveckling av vår verksamhet. Varumärket Sjuhärads Basket tror 
vi kommer att kunna bli starkt genom att vi aktivt jobbar med vårt sponsornätverk och 
exponerar varumärket på ett tydligt och positivt sätt i olika typer av media. 
 
Vi kommer också att arbeta som ambassadörer för att inspirera till och skapa intresse 
för basket runtom i Sjuhäradsbygden. Det finns ”vita basketfläckar” i Borås, men även i 
andra delar av Sjuhärad. Det kan vara områden där man kanske inte alls spelar 
basket, men även områden där basketen har vunnit mark på pojksidan, men där tjejer 
fortfarande inte vågat eller haft möjlighet att prova på vår sport. Med våra damers hjälp 
kommer vi att introducera basket och inspirera till att man lokalt runtom i Sjuhärads-
bygden startar basketverksamhet på ungdomsnivå. Och att man då anpassar aktivi-
teterna så att basket blir mer och enklare tillgänglig även för tjejer. Härigenom hoppas 
vi också kunna skapa intresse för basket och för vår förening bland samarbetspartners 
i hela Sjuhäradsbygden, inte enbart i Borås. 
 
Vi har redan märkt att det finns ett stort engagemang för att bli medlem och engagera 
sig som spelare, ledare eller funktionär i Sjuhärads Basket. Vi upplever ett ökat 
intresse för jämställd idrott i samhället generellt. Vi kommer fortsatt att arbeta med hög 
synlighet i media, matcherna i SBL Dam visas på webb-TV via SolidSport, intresset 
från public service ökar och allt fler matcher direktsänds av SVT samtidigt som 
intresset från lokalpressen är stort. Och vi känner av ett ökat intresse från och 
värdering av samarbetspartners. Sammantaget tror vi att detta på sikt inte bara är posi-
tivt för Sjuhärads Basket, utan att det också kan ge ett ömsesidigt positivt utbyte för 
samarbetspartners i hela Sjuhäradsbygden. 
 
Det arbete som startats upp och nu fortsatt görs på kort och lång sikt i Sjuhärads 
Baskets verksamhet är oerhört spännande och inspirerande för alla i och runt 
föreningen. Och vi tror också att vårt arbete kan bana väg för andra föreningar i 
Basketsverige, men även föreningar inom andra idrotter, så att fler kvinnor kan utöva 
sin idrott på goda villkor. 

 
  



 
   3 (3) 
 
 Vårt datum/Our date Vår referens/Our reference 

 2022-05-29 Maria Wiland 
  
 Ert datum/Your date Er referens/Your reference 

  Marie Ingvarsson  
 

 
Adress/Address 
 
Sjuhärads Basketbollförening 
c/o Maria Wiland 
Källhagsgatan 9 
507 60 Borås 
Sweden 

Telefon/Telephone 
+46 730 25 77 50 
 

Internet 
www.sjuharadsbasket.se 
 
e-mail 
info@sjuharadsbasket.se 

 

Borås stad har sedan många år varit en av Borås Baskets viktigaste samarbets-
partners. Vi hoppas att staden ska se samma potential när det fortsättningsvis genom 
Sjuhärads Basket finns en damverksamhet och ett dambasketlag på högsta nationella 
nivå i Borås. Och att staden vill bidra till vår verksamhet genom ett marknadsförings-
stöd så som man föregående säsong bidrog när vårt lag i SBL Dam drevs i Borås 
Baskets regi. Vår strävan är naturligtvis att alltid förvalta stadens stöd på allra bästa 
sätt och i alla sammanhang exponera Borås stad och dess positiva värden, för att vi i 
vår tur ska kunna ge tillbaka och skapa värde för staden. Att fortsatt etablera Sjuhärads 
Baskets damlag i SBL Dam och därigenom stärka föreningens varumärke tror vi skulle 
addera värde inte bara till vår förening, utan även till Borås stad. Vi hoppas att staden 
kan se långsiktigt positiva effekter av att Sjuhärads Baskets damer har möjlighet att 
etablera sig i SBL Dam. Och om det är möjligt, att staden även skulle kunna värdera 
och omsätta dessa positiva effekter i ett marknadsföringsstöd till Sjuhärads Basketboll-
förening. 
 
Vi ser med intresse fram emot er feedback. 
 
Vänliga hälsningar 
 

Sjuhärads Basketbollförening 
 
 
 
Maria Wiland 
Ordförande i interimsstyrelsen 
 
 
Tfn +46 730 25 77 50 
E-post maria.wiland@sjuharadsbasket.se 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Marknadsföringssamarbete KFUM Borås Basket 2022 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal om marknadsföringssamarbete för 2022 med 

KFUM Borås Basket. Kommunen betalar till klubben 275 000 kronor. 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-14 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00493 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2022-11-11 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00830 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete KFUM Borås Basket 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med KFUM Borås Basket om 

marknadsföringssamarbete 2022. Kommunen betalar till föreningen 275 000 

kronor.  

Ärendet i sin helhet 

KFUM Borås Basket spelar sedan flera säsonger i Svenska Basket Ligan herr. 

Laget slutade på femte plats i grundserien 2021/2022. Seriens matcher sänds i 

SVT sport. 

Samarbetet svarar väl mot de kriterier som gäller för den här typen avtal, där 

kommunens intresse bland annat bestäms utifrån profilvärde för Borås, 

publikmängd och förväntad massmedial exponering.  

Kommunstyrelsen menar vidare att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal 

verksamheter för att kunna nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal 

med KFUM Borås Basket, och Borås Hockey, Fristad GoIF, Sjuhärads 

Basketbollförening och med Borås AIK Futsal i egna beslut vid dagens 

sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt 

marknadsutrymme för vintersäsongen 2022.                        

 

Beslutsunderlag 

1. Avtal 

 

Beslutet expedieras till 

KFUM Borås Basket, Jonas Larsson, Boråshallen, Bockasjögatan 2, 504 30 

Borås.  

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordf 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 
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Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2022-00830 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033 357118 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete KFUM Borås Basket 2022 

Detta avtal har träffats mellan KFUM Borås Basket, nedan kallad klubben, och 
Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att 
marknadsföra Borås. 
 
1. Avtalet avser klubbens lag i Svenska Basketligan (SBL) herr säsongen 

2022/2023 och gäller 21 november 2022 till 31 maj 2023.  

Klubbens åtagande 

 
2. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagets 

uppvärmningsställ, samt på den bakgrund som används vid 
presskonferenser vid lagens hemmamatcher. 

 
3. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-

skyltarna. 
 

4. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens 
webbplats. 

 
5. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter 

eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i 
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter 
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i 
detta avseende. 

 
6. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i SBL Herr att 

lotta ut bland Borås Stads anställda. 
 

7. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter eller liknande sammanhang ställs till 
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas till via e-post till 
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande 
från kommunens sida. 
 
 

Kommunens åtagande 
 
8. Kommunen betalar till klubben 275 000 kr. Pengarna betalas mot faktura. 
 
 
 
 
 

mailto:boras.stad@boras.se
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Datum 

2022-11-11 
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Övrigt 

 
9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om 

klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i 
p 8 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna 
exponering enligt p 2,3 och 4. Kommunen har rätt att avgöra om klubben 
brustit i detta avseende. 

 
10. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens 

normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar 
eventuella kostnader för skyltar för sin exponering. 

 
11. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 
12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 
Borås den 

 
Ulf Olsson   Jonas Larsson 
Kommunstyrelsens ordförande KFUM Borås Basket 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 

Berglund (KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans 

Gustavsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Ange 

köttets ursprung på kommunens menyer 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

Fullmäktige anser motionen besvarad. 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-02 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-09 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01099 1.1.1.1 Programområde 02 

Handläggare: Mariann Hult 
 

Datum 

2022-10-31  Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mariann Hult 
Handläggare 
033 358320 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(4) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01099 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 

Berglund (KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans 

Gustavsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Ange 

köttets ursprung på kommunens menyer 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Sammanfattning 

Motionen har skickats på remiss till Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden(GVUN), Grundskolenämnden(GRN), 

Förskolenämnden(FN), Vård- och äldrenämnden(VÄN), Sociala 

omsorgsnämnden(SON), Servicenämnden(SN), Centrala funktionshinderrådet 

och Centrala pensionärsrådet. GVUN, VÄN, GRN, FN avstyrker motionen. 

SN, Centrala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet tillstyrker 

motionen och SON avstår från att yttra sig. Allt färskt kött som Borås Stads 

kök kan beställa är av svenskt ursprung. Förvaltningarnas kostverksamhet har 

en hög total andel inköp av svenskt kött, cirka 97,5 %. Det beror på att kraven 

som ställts vid upphandling varit inriktade på svenska djurskyddslagar. 

Kommunen redovisar verksamheternas användande av svenskt kött till 

Länsstyrelsen två gånger per år. Att skriva ut köttets ursprung på menyerna 

bedöms öka den administrativa hanteringen i verksamheten. Med detta som 

grund bedömer kommunstyrelsen att det inte är nödvändigt att köttets 

ursprungsland ska skrivas ut i verksamheternas menyer, utan informationen i 

restaurangen anses tillräcklig.  

Ärendet i sin helhet 

I motionen Ange köttets ursprung på kommunens menyer yrkar motionärerna 

att köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens 

verksamhet.  

Motionen har skickats på remiss till Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsnämnden(GVUN), Grundskolenämnden(GRN), 

Förskolenämnden(FN), Vård- och äldrenämnden(VÄN), Sociala 

omsorgsnämnden(SON), Servicenämnden(SN), Centrala funktionshinderrådet 

och Centrala pensionärsrådet 
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GVUN, VÄN, GRN, FN avstyrker motionen. SN, Centrala 

funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen och SON 

avstår från att yttra sig. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Allt färskt kött 

som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung. De verksamheter som 

har tillagningskök inom förvaltningen köper in svenskt kött till 96,5 procent. 

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 

hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det 

är svenskt kött som serveras i skolrestaurangerna. På samma sätt som skyltning 

finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras att köttet som 

serveras i skolrestaurangerna har svenskt ursprung. 

Med detta som grund bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets 

ursprungsland ska skrivas ut i verksamheternas menyer. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen: Allt färskt kött som Borås Stads 

kök kan beställa är av svenskt ursprung. Kostverksamhetens totala andel inköp 

av svenskt kött inom skola och förskola ligger på 99,6 procent. Att skriva ut 

köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa hanteringen i 

verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det är svenskt 

kött som serveras i skolrestaurangerna. På samma sätt som skyltning finns för 

KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras om att köttet som serveras 

i skolrestaurangerna har svenskt ursprung. Med detta som grund bedömer 

nämnden det inte är nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i 

verksamheternas menyer. Grundskolenämnden avstyrker därför remissen. 

Förskolenämnden avstyrker remissen. Allt färskt kött som Borås Stads kök 

kan beställa är av svenskt ursprung. Kostverksamhetens totala andel inköp av 

svenskt kött inom förskola och skola ligger på 99,6 procent. Kostverksamheten 

är organisatoriskt placerad under Grundskolenämnden. 

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 

hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det 

är svenskt kött som serveras på våra förskolor. På samma sätt som skyltning 

finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras om att köttet 

som serveras på förskolorna har svenskt ursprung. Med detta som grund 

bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i 

verksamheternas menyer. Förskolenämnden avstyrker remissen. 

Prövning av barnets bästa. Kommuner har som skyldighet att alltid beakta 

barnets bästa i alla beslut som rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden 

ombetts yttra sig över en motion är nämnden inte beslutande instans. Det är 

således upp till beslutade instans att beakta barnperspektivet i ärendet. 

Förskolenämnden vill dock starkt poängtera vikten av att barnkonventionen 

och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut i ärendet. 

Vård- och äldrenämndens beslutar att avstyrka remissen: Borås Stads 

sortiment av livsmedel består till stor del av svenska produkter. Allt färskt kött 

som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung. Vård- och 

äldrenämndens kostverksamhet har därför en hög total andel inköp av svenskt 
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kött, cirka 96-97%. Det beror på att kraven som ställts vid upphandling varit 

inriktade på svenska djurskyddslagar. Mätning av andel svenskt kött genomförs 

kontinuerligt och kommer fortsätta som tidigare. Att skriva ut köttets ursprung 

på menyerna bedöms öka den administrativa hanteringen i verksamheten. 

Information om användning av svenskt kött kan redovisas på enklare sätt. På 

samma sätt som skyltning och information finns för KRAV i restaurangerna, 

ska generell information om hur verksamheten arbetar med svenskt kött finnas. 

Med detta som grund bedömer nämnden att det inte är nödvändigt att köttets 

ursprungsland ska skrivas ut i verksamheternas menyer, utan informationen i 

restaurangen anses tillräcklig. Vård- och äldrenämnden avstyrker därmed 

remiss: Motion ange köttets ursprung på kommunens menyer. 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå svara på remissen. Sociala 

omsorgsnämnden anser att initiativet i sig är lovvärt, men då nämndens 

verksamheter inte serverar mat via meny på det vis som tas upp i ärendet, är 

frågan inte aktuell för just dessa.  

Servicenämnden beslutar att tillstyrka remissen. Servicenämnden delar 

motionärernas åsikt om att det kan finns ett intresse bland kunderna om att få 

veta ursprungsland för kött som serveras. Vi ser docksamtidigt svårigheter med 

att föra på den uppgiften på menyerna eftersom vi inte alltid får de produkter vi 

har beställt. Menyn, som görs i förväg, skulle då inte stämma överens med 

vilket kött som faktiskt serveras. Vi ser också att det skulle innebära merarbete 

för medarbetarna i serveringarna då detta är ytterligare en uppgift som ska 

hinnas med. 

Centrala funktionhinderrådet tillstyrker motionen med tillägget. Önskar en 

definition av svenskt kött och arbetet ska vara genomförbart till rimlig 

arbetsbelastning och kostnad. 

Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen. 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Allt färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung. 

Förvaltningarnas kostverksamhet har en hög total andel inköp av svenskt kött, 

cirka 97,5 %. Det beror på att kraven som ställts vid upphandling varit inriktade 

på svenska djurskyddslagar. Kommunen redovisar verksamheternas 

användande av svenskt kött till Länsstyrelsen två gånger per år. Att skriva ut 

köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa hanteringen i 

verksamheten. Med detta som grund bedömer Kommunstyrelsen att det inte är 

nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i verksamheternas menyer, 

utan informationen i restaurangen anses tillräcklig. 

Beslutsunderlag 

1.Yttrande över motion av: Ange köttets ursprung på kommunens menyer från 

Vård- och äldrenämnden  

2. Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer från 

Servicenämnden 
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3. Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer från 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer från 

Sociala omsorgsnämnden 

5. Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer från 

Grundskolenämnden 

6. Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer från 

Förskolenämnden 

7. Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer från 

Centrala funktionshinderrådet 

8. Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer från 

Centrala pensionärsrådet. 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. UN.diarium@boras.se  

2. GRN.diarium@boras.se 

3. FN.diarium@boras.se  

4. VAN.diarium@boras.se  

5. SON.diarium@boras.se  

6. SN.diarium@boras.se 

7. centrala.pensionarsradet@boras.se  

8. kommunala.funktionshinderradet@boras.se  

 

 

 

Kerstin Hermansson  

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr VAN 2021-00264 1.1.3.1 

Yttrande över remiss: Motion Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämndens beslutar att avstryka remissen: Motion ange köttets 
ursprung på kommunens menyer.  

Reservation 

Kristdemokraterna reserverar sig i förmån för eget förslag.   

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna inkom till Kommunfullmäktige med motionen ”Ange 
köttets ursprung på kommunens menyer” och som sedan skickats ut på remiss 
till berörda nämnder. I motionen beskrivs fördelar med att välja svensk 
köttproduktion, både utifrån miljö- och antibiotikaperspektivet men även 
utifrån djurens välbefinnande. I motionen framgår det att 8 av 10 medborgare 
tycker att information om varans ursprung är viktig för dem. Motionären yrkar 
på att köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens 
verksamheter, eftersom kommunen serverar en stor mängd måltider varje dag. 

Borås Stads sortiment av livsmedel består till stor del av svenska produkter. Allt 
färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung.  Vård- och 
äldrenämndens kostverksamhet har därför en hög total andel inköp av svenskt 
kött, cirka 96-97%. Det beror på att kraven som ställts vid upphandling varit 
inriktade på svenska djurskyddslagar. Mätning av andel svenskt kött genomförs 
kontinuerligt och kommer fortsätta som tidigare.  

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 
hanteringen i verksamheten. Information om användning av svenskt kött kan 
redovisas på enklare sätt. På samma sätt som skyltning och information finns 
för KRAV i restaurangerna, ska generell information om hur verksamheten 
arbetar med svenskt kött finnas. Med detta som grund bedömer nämnden att 
det inte är nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i 
verksamheternas menyer, utan informationen i restaurangen anses tillräcklig. 
Vård- och äldrenämnden avstyrker därmed remiss: Motion ange köttets 
ursprung på kommunens menyer.        

Förslag och yrkanden 

Kristdemokraterna yrkar på att remissen tillstryks.  

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar enligt upprättat 
förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Ingen omröstning 
begäras.     

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer                  

 



 

 

Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andersson 
Handläggare 
033 358192 
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Datum 

2021-11-16 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2021–00137 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Ange köttets ursprung på kommunens menyer 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden tillstyrker remissen.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Det har inkommit en motion från Kristdemokraterna (KD) om att ange köttets 

ursprung på kommunens menyer. 

Servicenämnden delar motionärernas åsikt om att det kan finns ett intresse 

bland kunderna om att få veta ursprungsland för kött som serveras. Vi ser dock 

samtidigt svårigheter med att föra på den uppgiften på menyerna eftersom vi 

inte alltid får de produkter vi har beställt. Menyn, som görs i förväg, skulle då 

inte stämma överens med vilket kött som faktiskt serveras. Vi ser också att det 

skulle innebära merarbete för medarbetarna i serveringarna då detta är 

ytterligare en uppgift som ska hinnas med.                 

Ärendet i sin helhet 

Det har inkommit en motion från Kristdemokraterna (KD) om att ange köttets 

ursprung på kommunens menyer. 

Servicenämnden har två serveringar; Stadshusgrillen, med två cafeterior och 

Pantängens servering. I Stadshusgrillen serveras dagligen lunch som är tillagad 

på stället. I Pantängens servering finns inget tillagningskök varför luncherna 

tillreds med halvfabrikat.  

Servicenämnden delar motionärernas åsikt om att det kan finns ett intresse 

bland kunderna om att få veta ursprungsland för kött som serveras. Vi ser dock 

svårigheter med att föra på den uppgiften på menyerna eftersom vi inte alltid 

får de produkter vi har beställt. Menyn, som görs i förväg, skulle då inte stämma 

överens med vilket kött som faktiskt serveras. Vi ser också att det skulle 

innebära merarbete för medarbetarna i serveringarna då detta är ytterligare en 

uppgift som ska hinnas med.  

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen/KS.diarium@boras.se 
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Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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§ 91 Dnr SN 2021–00137 1.1.3.1 

Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tillstyrker remissen.  

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en motion från Kristdemokraterna (KD) om att ange köttets 
ursprung på kommunens menyer. 

Servicenämnden delar motionärernas åsikt om att det kan finns ett intresse 
bland kunderna om att få veta ursprungsland för kött som serveras. Vi ser dock 
samtidigt svårigheter med att föra på den uppgiften på menyerna eftersom vi 
inte alltid får de produkter vi har beställt. Menyn, som görs i förväg, skulle då 
inte stämma överens med vilket kött som faktiskt serveras. Vi ser också att det 
skulle innebära merarbete för medarbetarna i serveringarna då detta är 
ytterligare en uppgift som ska hinnas med.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer 
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§ 10 Dnr GVUN 2021-00196 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Ange köttets ursprung 
på kommunens menyer 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Motion Ange 
köttets ursprung på kommunens menyer.     

Reservationer 

Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Lisa Berglund (KD), Oliver Öberg (M) och Björn-
Ola Kronander (M) reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till 
beslut.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen "Ange köttets ursprung på kommunens menyer" för yttrande. 
Motionärerna förslår Kommunfullmäktige besluta att köttråvarornas 
ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens verksamheter. 

Allt färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung. De 
verksamheter som har tillagningskök inom förvaltningen köper in svenskt kött 
till 96,5 procent.  

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 
hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det 
är svenskt kött som serveras i skolrestaurangerna. På samma sätt som skyltning 
finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras att köttet som 
serveras i skolrestaurangerna har svenskt ursprung.  

Med detta som grund bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets 
ursprungsland ska skrivas ut i verksamheternas menyer. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför remissen.              

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ange köttets ursprung på kommunernas meny                  

Yrkanden 

Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Lisa Berglund (KD), Oliver Öberg (M) och Björn-
Ola Kronander (M) yrkar att nämnden tillstyrker motionen. 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Nicholas Gregory (S) och Håkan 
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Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat 
beslutsförslag att avstyrka motionen. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Kristdemokraternas och Moderaternas alternativa förslag till 
beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans 
förslag.     
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§ 10 Dnr GVUN 2021-00196 1.1.3.1 

Yttrande över remiss - Motion: Ange köttets ursprung 
på kommunens menyer 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Motion Ange 
köttets ursprung på kommunens menyer.     

Reservationer 

Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Lisa Berglund (KD), Oliver Öberg (M) och Björn-
Ola Kronander (M) reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till 
beslut.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt 
motionen "Ange köttets ursprung på kommunens menyer" för yttrande. 
Motionärerna förslår Kommunfullmäktige besluta att köttråvarornas 
ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens verksamheter. 

Allt färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung. De 
verksamheter som har tillagningskök inom förvaltningen köper in svenskt kött 
till 96,5 procent.  

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 
hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det 
är svenskt kött som serveras i skolrestaurangerna. På samma sätt som skyltning 
finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras att köttet som 
serveras i skolrestaurangerna har svenskt ursprung.  

Med detta som grund bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets 
ursprungsland ska skrivas ut i verksamheternas menyer. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför remissen.              

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ange köttets ursprung på kommunernas meny                  

Yrkanden 

Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Lisa Berglund (KD), Oliver Öberg (M) och Björn-
Ola Kronander (M) yrkar att nämnden tillstyrker motionen. 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Andreas Cerny 
(L), Anethe Tolfsson (S), Anders Jonsson (S), Nicholas Gregory (S) och Håkan 
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Torstensson (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med upprättat 
beslutsförslag att avstyrka motionen. 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Mitt-S-Samverkans förslag till 
beslut, och dels till Kristdemokraternas och Moderaternas alternativa förslag till 
beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans 
förslag.     
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Yttrande över remiss - Motion: Ange köttets ursprung 

på kommunens menyer 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Motion Ange 

köttets ursprung på kommunens menyer.  

Reservationer 

Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden Lisa Berglund (KD), Oliver Öberg (M) och Björn-

Ola Kronander (M) reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till 

beslut.    

Sammanfattning 

Allt färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung. De 

verksamheter som har tillagningskök inom förvaltningen köper in svenskt kött 

till 96,5 procent.  

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 

hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det 

är svenskt kött som serveras i skolrestaurangerna. På samma sätt som skyltning 

finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras att köttet som 

serveras i skolrestaurangerna har svenskt ursprung. Med detta som grund 

bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i 

verksamheternas menyer. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker 

därför remissen.              

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ange köttets ursprung på kommunernas meny                                

Samverkan 

FSG 2022-01-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Yttrande över remiss - Motion: Ange köttets ursprung 

på kommunens menyer 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Motion Ange 

köttets ursprung på kommunens menyer.  

Reservationer 

Kristdemokraterna och Moderaterna i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden Lisa Berglund (KD), Oliver Öberg (M) och Björn-

Ola Kronander (M) reserverar sig till förmån för sitt eget alternativa förslag till 

beslut.    

Sammanfattning 

Allt färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung. De 

verksamheter som har tillagningskök inom förvaltningen köper in svenskt kött 

till 96,5 procent.  

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 

hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det 

är svenskt kött som serveras i skolrestaurangerna. På samma sätt som skyltning 

finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras att köttet som 

serveras i skolrestaurangerna har svenskt ursprung. Med detta som grund 

bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i 

verksamheternas menyer. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker 

därför remissen.              

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ange köttets ursprung på kommunernas meny                                

Samverkan 

FSG 2022-01-19 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på 

kommunens menyer 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden avstyrker motionen: Ange köttets ursprung på 

kommunens menyer.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på rubricerad motion. 

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Allt färskt kött som Borås Stads kök 

kan beställa är av svenskt ursprung. Kostverksamhetens totala andel inköp av 

svenskt kött inom skola och förskola ligger på 99,6 procent. Att skriva ut 

köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa hanteringen i 

verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det är svenskt 

kött som serveras i skolrestaurangerna. På samma sätt som skyltning finns för 

KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras om att köttet som serveras 

i skolrestaurangerna har svenskt ursprung. Med detta som grund bedömer 

nämnden det inte är nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i 

verksamheternas menyer. Grundskolenämnden avstyrker därför remissen.                            

Beslutsunderlag 

1. Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Reservation 

KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag.  
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§ 11 Dnr FN 2021-00154 1.1.3.1 

Svar på remiss - Motion: Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker remissen – Motion: Ange köttets ursprung på 
kommunernas menyer. 

Reservationer 

Gunilla Christoffersson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Allt färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt 
ursprung. Kostverksamhetens totala andel inköp av svenskt kött inom förskola 
och skola ligger på 99,6 procent. Kostverksamheten är organisatoriskt placerad 
under Grundskolenämnden. 

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 
hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det 
är svenskt kött som serveras på våra förskolor. På samma sätt som skyltning 
finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras om att köttet 
som serveras på förskolorna har svenskt ursprung. Med detta som grund 
bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i 
verksamheternas menyer. Förskolenämnden avstyrker därför remissen. 

Beslutsunderlag 

Motion - Ange köttets ursprung på kommunens menyer 

Förslag till beslut under överläggningarna 

Gunilla Christoffersson (KD) lämnar in ett alternativt förslag till beslut där hon 
yrkar att remiss gällande Motion - Ange köttets ursprung på kommunens 
menyer tillstyrks (bilaga 2 till protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att avstyrka remiss för Motion - Ange köttets ursprung på kommunens 
menyer och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. 
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Svar på remiss – Motion: Ange köttets ursprung på 

kommunens menyer 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden avstyrker remissen – Motion: Ange köttets ursprung på 

kommunernas menyer. 

Reservationer 

Gunilla Christoffersson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

Sammanfattning 

Allt färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt 

ursprung. Kostverksamhetens totala andel inköp av svenskt kött inom förskola 

och skola ligger på 99,6 procent. Kostverksamheten är organisatoriskt placerad 

under Grundskolenämnden. 

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa 

hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det 

är svenskt kött som serveras på våra förskolor. På samma sätt som skyltning 

finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras om att köttet 

som serveras på förskolorna har svenskt ursprung. Med detta som grund 

bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i 

verksamheternas menyer. Förskolenämnden avstyrker därför remissen. 

Prövning av barnets bästa 

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

rör barn. I detta ärende där Förskolenämnden ombetts yttra sig över en motion 

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

beakta barnperspektivet i ärendet. Förskolenämnden vill dock starkt poängtera 

vikten av att barnkonventionen och barnets bästa beaktas inför slutgiltigt beslut 

i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Motion - Ange köttets ursprung på kommunens menyer 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 20 januari 2022. 
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Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach 

Förvaltningschef 



Förskolenämnden 2022-01-27 
 
Ärende 11 
Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer. 
 
 
Alternativt förslag 
 
Vi yrkar på att Förskolenämnden tillstyrker remissen -  Motion: Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer. 
 
 
 
Gunilla Christoffersson KD 
Helena Ishizaki KD 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr SON 2021-00197 1.1.3.1 

Remiss: Motion: Ange köttets ursprung på kommunens 
menyer 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå svar på Remiss: Motion: Ange 
köttets ursprung på kommunens menyer.       

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss: Motion: 
Ange köttets ursprung på kommunens menyer. 

Motionen lades fram av Kristdemokraterna i Borås kommunfullmäktige 2019-
12-19 och man framhåller i den både de miljö- och hälsomässiga fördelarna 
med den svenska köttproduktionen. Låg användning av antibiotika och låg 
klimatpåverkan är några av argumenten som förs fram. 

Utifrån detta yrkar Kristdemokraterna: 

Köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens 
verksamheter.   

Sociala omsorgsnämnden anser att initiativet i sig är lovvärt, men då nämndens 
verksamheter inte serverar mat via meny på det vis som tas upp i ärendet, är 
frågan inte aktuell för just dessa. Sociala omsorgsnämnden föreslås därför avstå 
svar på Remiss: Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer.        

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer.                 
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Remiss: Motion: Ange köttets ursprung på kommunens 
menyer 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstå svar på Remiss: Motion: Ange 
köttets ursprung på kommunens menyer.       

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Remiss: Motion: 
Ange köttets ursprung på kommunens menyer. 

Motionen lades fram av Kristdemokraterna i Borås kommunfullmäktige 2019-
12-19 och man framhåller i den både de miljö- och hälsomässiga fördelarna 
med den svenska köttproduktionen. Låg användning av antibiotika och låg 
klimatpåverkan är några av argumenten som förs fram. 

Utifrån detta yrkar Kristdemokraterna: 

- Köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens 
verksamheter.   

Sociala omsorgsnämnden anser att initiativet i sig är lovvärt, men då nämndens 
verksamheter inte serverar mat via meny på det vis som tas upp i ärendet, är 
frågan inte aktuell för just dessa. Sociala omsorgsnämnden föreslås därför avstå 
svar på Remiss: Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer.        

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer.                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Datum 

2022-10-19 
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

MOTION. ANGE KÖTTETS URSPRUNG PÅ 

KOMMUNENS MENYER 

 

 

Centrala funktionshinderrådet tillstyrker motionen med tillägget: 

 

 Önskar en definition av svenskt kött 

 Arbetet ska vara genomförbart till rimlig arbetsbelastning och kostnad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Armå  

Sekreterare Centrala 

funktionshinderrådet   

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Informationen läggs till handlingarna.  

Datum 

2022-11-11 Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Datum

2022-11-14          Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2022-00686 3.7.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Magnus Jungvid 

Datum 

2022-10-14 Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

KU2 
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Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00686 3.7.2.0 

Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommuner får enligt KL 10 kap. 1§ (Kommunallagen 2017:725) lämna över 

verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 

medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 

bedrivs i egen regi. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för uppföljning 

av utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och 

styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också 

att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med 

uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen.  

Uppföljningen avser perioden 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 och 

fokuserar på den verksamhet som i första hand utförs direkt riktat mot de som 

bor, vistas eller verkar i Borås Stad och som bedrivs inom vård och omsorg och 

snöröjning.  

Samtliga berörda nämnder och styrelser har genomfört uppföljningar i enlighet 

med Borås Stads riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

och bedömt kvalitén som tillräckligt god. 

Ärendet i sin helhet 

Kommuner får enligt KL 10 kap. 1§ (Kommunallagen 2017:725) lämna över 

verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 

medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 

bedrivs i egen regi.  

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för uppföljning av utförare av 

kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders ansvar i uppföljningen 

och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också att nämnderna 

årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med uppföljning och 

insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen. Riktlinjerna omfattar 

verksamhet där Borås Stad är huvudman inom exempelvis vård och omsorg. 

Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas därför 

inte. Denna redovisning av uppföljning av privata utförare ska inte förväxlas 
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med den systematiska avtalsuppföljningen som sker för alla upphandlingar i 

enlighet med gällande riktlinjer. 

Uppföljningen avser perioden 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 och 

fokuserar på den verksamhet som utförs direkt riktat mot de som bor, vistas 

eller verkar i Borås Stad. Huvudregeln är att Koncerninköpavdelningen stödjer 

nämnder i upphandling utifrån hur den enskilda upphandlingens förutsättningar 

ser ut. I nämndspecifika entreprenader handhar respektive nämnd allt som har 

med upphandlingen att göra efter avtalstecknande. Koncerninköp har ansvaret i 

upphandlingar som inte är nämndspecifika och som gäller alla stadens 

verksamheter efter avtalstecknande. Uppgifterna som bildar grund för 

nämndernas rapporter baseras på individuppgifter som samlas in och 

sammanställs av förvaltningarna. Orsaken till att uppgiften ligger på nämnderna 

är att uppgifterna som samlas in är ibland sekretessbelagda. Förutsättningarna 

för uppföljningen är dessutom olika beroende på vilken verksamhet det rör sig 

om. Exempelvis är brukarnas nöjdhet lätta att mäta i funktionshinder- och 

äldreomsorgen. I individ- och familjeomsorgen är nöjdheten svårare att mäta 

eftersom insatser inte alltid genomförs frivilligt. Däremot kan en objektiv 

måluppfyllelse vara lättare att mäta för individ och familjeomsorgen vilket är 

svårare att mäta i andra nämnder.  

Samtliga berörda nämnder har genomfört uppföljningar i enlighet med Borås 

Stads riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet och 

Kommunstyrelsen bedömer att kvalitén som tillräckligt god. I de fall brister 

eller förbättringsområden identifierats kommer dessa att följas upp. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 från Vård- och

äldrenämnden, 2022-09-01

2. Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 från Individ och

familjeomsorgen, 2022-08-31

3. Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 från Tekniska

nämnden, 2022-08-31

4. Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 från Sociala

Omsorgsnämnden, 2022-09-01

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se

2. Sociala omsorgsnämndens diarium; SON.diarium@boras.se

3. Individ- och familjenämndens diarium, IFON.diarium@boras.se

4. Tekniska nämndens diarium, TEK.diarium@boras.se

5. Vård- och äldrenämndens diarium, VAN.diarium@boras.se

Ylva Lengberg 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SON.diarium@boras.se
mailto:IFON.diarium@boras.se
mailto:TEK.diarium@boras.se
mailto:VAN.diarium@boras.se
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1 Inledning 

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamheten. Huvudmannaskapet innebär 
att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta 
ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Innehållet i rapporten har delgivits Sociala omsorgsnämnden vid flertalet tillfällen under perioden som 
rapporten avser, bland annat inom ramen för patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse, 
mervärdesuppföljningar och sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål. 

Rapporten inbegriper uppföljning av utförare av kommunal verksamhet inom ramen för Lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Däremot inte utförarna inom ramen för Lagen om valfrihetssystem 
(LOV). 

2 Aktuella utförare 

År 2009 beslutade Sociala omsorgsnämnden att 14 utav förvaltningens grupp- och servicebostäder 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skulle upphandlas enligt LOU. Utav 
dessa 14 bostäder är 11 gruppbostäder och tre är servicebostäder. 

Från år 2010 fram till idag har tre upphandlingar enligt LOU genomförts. Senaste upphandlingen 
genomfördes mellan 22 maj 2017 till 3 december 2018. Attendo vann upphandlingen och i april 2018 
skrev Sociala omsorgsnämnden avtal för 14 bostäder med särskild service LSS. Avtalet omfattade tre år 
med möjlighet med ensidig option att förlänga med ytterligare 36 månader. Den 3 december 2018 
övertog Attendo verksamheterna och påbörjade sitt arbete i Borås Stad. 

Den 16 november 2020 beslutade Sociala omsorgsnämnden att förlänga avtalet med Attendo med 
ytterligare 36 månader. 

Våren 2022 beslutade Sociala omsorgsnämnden att återta en av gruppbostäderna LSS från privat 
utförare Attendo. Syftet var att bereda plats för både personkrets 2 och 3 inom samma gruppbostad. 
Den möjligheten finns inte för privata utförare. Attendo ska i gengäld överta en av förvaltningens 
gruppbostäder LSS med inriktning personkrets 1 den 1 oktober 2022. 

På Sociala omsorgsförvaltningen finns också ett gruppboende som sedan juli 2011 drivs som ett 
föräldrakooperativ. 

3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 

verksamheten 

2021 års brukarundersökning 

Enligt avtal ska Attendo medverka i Sveriges kommuner och landstings (SKR:s) brukarundersökning. I 
likhet med tidigare år hade Attendo LSS Borås en betydligt högre svarsfrekvens från sina verksamheter, 
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än motsvarande inom Sociala omsorgsnämndens egen regi, år 2021. Svarsfrekvensen på Attendos 
gruppbostäder LSS var 70 procent, att jämföra med egen regi där svarsfrekvensen var 45 procent. För 
servicebostäder LSS var svarsfrekvensen på Attendo hela 82 procent, medan de i SOF:s egen regi var 
63 procent. 

  

Resultat  

Brukare på servicebostäder i Attendos regi är mest nöjda av alla brukare oavsett insats och utförare. 
Brukarna på Attendos servicebostäder hade också genomgående bättre resultat än riksgenomsnittet. 
Det kan särskilt framhållas att 95 procent av brukarna på Attendos servicebostäder uppger att de får 
bestämma över sådant som är viktigt för dem, 95 procent upplever att personalen bryr sig om dem och 
att lika många uppger att de trivs i sina boenden. Brukarna där uppger också i mycket högre 
utsträckning än riskgenomsnittet att de är trygga i sina boenden (80 %). 

Brukare på gruppbostäder uppger genomgående att de är mer nöjda och positiva till insatsen än 
brukare i kommunens egen regi och riksgenomsnittet. Det är särskilt positivt att 85 procent av brukarna 
där uppger att de känner sig trygga med personal och att 92 procent säger att de trivs i sina boenden. 

Sammantaget är alltså resultatet från brukare i Attendos mer positiva, nöjda, trygga och upplever sig 
vara mer delaktiga än både riskgenomsnitt och brukarna i kommunens egen regi. Trots det finns 
självklart förbättringsområden även för den privata utföraren Attendo. I likhet med många andra LSS-
verksamheter ses till exempel brister i kommunikation mellan personal och brukare samt en tydlig 
skillnad mellan män och kvinnors upplevda trygghet. 

  

  

3.2 Måluppfyllelse 

I nuvarande avtal har Sociala omsorgsnämnden följande huvudmål med utförandet. 

"LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda 
levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilken stöd och service de får. 
Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

LSS finns för att ge människor som har funktionsnedsättningar stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Utförare och de berörda verksamheter som omfattas av detta avtal ska utföra insatser med god kvalité som utgår från den 
enskildes delaktighet, medbestämmande, inflytande och integritet. Insatser ska genomföras med hög personalkontinuitet 
och kontinuitet i utförandet av stöd, service och omvårdnad. Medarbetare ska utföra sitt uppdrag med kompetens inom 
LSS för den enskildes bästa." 

Övriga mål som är kopplade till Borås Stad i avtalet är följande: 

1. ”Utföraren ska beakta Borås Stads miljömål. Utföraren ska senast ett år efter driftstart ha ett 
strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av beställaren. 
Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden. Utföraren ska källsortera avfall. 
Utföraren organiserar själv sitt arbete med att se till att miljöarbetet efterlevs. Årlig rapportering 
av miljöarbetet sker i verksamhetsberättelsen. Borås Stad ska när som helst kunna efterfråga 
material för uppföljning.” 

2.  ”Utföraren ska följa de av Borås stads fastställda policys och miljömål kopplade till måltider"  
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3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 

föreskrifter 

Det som framgår av kravspecifikationen ("ska-krav") i avtalet med Attendo är hämtat från tillämpliga 
lagar, förordningar och allmänna föreskrifter för bostäder med särskild service enligt LSS. Ska-kraven 
följs främst upp på kvartalsvisa samverkansmöten. Hur uppföljning har skett redovisas under punkt 4. 

Alla 14 boendena som drivs av privat utförare Attendo dokumenterar enligt rutin för social 
dokumentation i Viva. Det är också i Viva som rapportering av avvikelser sker. År 2021 rapporterades 
lika många, eller fler, LSS-avvikelser på Attendos gruppbostäder (median 2,5 per gruppbostad), än på 
boendena som drivs av Borås stad (median 1 per gruppbostad). När det gäller rapportering av HSL-
avvikelser rapporterar Attendos boenden betydligt mer (median 8 per gruppbostad) än verksamheterna 
i egen regi (median 5 per gruppbostad). Analysen är att Attendos verksamheter har en högre 
rapporteringsbenägenhet än bostäder med särskild service i egen regi vilket talar för en större 
följsamhet till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 

En mer detaljerad bedömning av Attendos följsamhet till lagar, förordningar och allmänna föreskrifter 
framkom i Sociala omsorgsnämndens patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2021. 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

Attendo har att följa de styrdokument som framgår av avtalets kravspecifikation. Följsamheten följs 
upp kontinuerligt, bland annat genom analys av avvikelser hel- och halvårsvis samt vid 
samverkansmöten fyra gånger per år. Mer om detta under punkt 4. 

Följsamheten till Borås stads styrdokument påverkas till viss del av tillgång till dessa dokument. I 
dagsläget har externa utförare tillgång till delar av intranätet, där riktlinjer och rutiner är upplagda. 
Tillgången till intranätet behöver dock ständigt ses över och revideras utifrån behov. Ett sådant arbete 
har pågått under höst 2021 och vår 2022. 

Uppföljningen visar att Attendo till största del är följsam till Borås stads styrdokument men att brister 
finns i vissa av verksamheterna. 

  

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

Kvalitetssäkring utgår dels ifrån avtalsuppföljning, fyra gånger per år, och dels från 
mervärdesuppföljningar som genomförs två gånger per år. Därutöver säkras kvaliteten löpande genom 
dialog och samverkan, inte minst i samband med analys av avvikelser inom ramen för den årliga 
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen. Attendo upprättar också egna kvalitetsberättelser. Dessa har 
begärts in och diarieförts. 

Sammantaget bedöms följsamheten till kravställd kvalitet vara god och i nivå med genomsnittlig 
verksamhet i kommunens egen regi. 

4 Hur genomfördes uppföljningen 

Uppföljning av privat utförare Attendo bygger på planerad uppföljning: (1) Avtalsuppföljning och (2) 
Mervärdesuppföljning och händelsestyrd uppföljning: (3) Fördjupad granskning av verksamhet. 
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1. Avtalsuppföljning 

Avtalsuppföljningen sker inom ramen för samverkansmöten, där förvaltningscontroller och 
verksamhetschefer samt regionchef inom Attendo deltar. Förvaltningens verksamhetschef för hälso- 
och sjukvård (HSV) samt myndighet bjuds också in för att delta. Under året genomförs fyra 
samverkansmöten. 

Syftet med samverkansmötena är dels att följa upp ska-krav som anges i avtalets kravspecifikation, dels 
att skapa ett lärande, verka förebyggande och förbättra samverkan mellan beställare och utförare. Varje 
samverkansmöte har ett eller flera tema. Attendos verksamhetschefer redogör på mötet för hur de 
uppfyller skakraven i avtalet utifrån aktuellt temaområde. 

Under perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2022 har fyra samverkansmöten genomförts. 

 24 augusti 2021. Avtalstema: Systematiskt kvalitetsarbete och Utbildning 

 21 november 2021. Avtalstema: Självbestämmande, inflytande och integritet, personer utan 
daglig verksamhet och Instruktioner och ordinationer 

 9 mars 2022. Avtalstema: Hyresavtal, skötsel och underhåll och Avvikelser 

 13 juni 2022. Avtalstema: Rekreation, kultur- och fritidsaktiviteter och Avvikelser 

Resultatet av avtalsuppföljningen visar att utföraren till största del uppfyller ska-kraven, men att vissa 
förbättringsområden finns. Till viss del handlar bristerna om samverkanssvårigheter med Sociala 
omsorgsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen. 

  

2. Mervärdesuppföljning 

I Attendos anbud till Sociala omsorgsnämnden finns fem mervärdesområden, med totalt 20 mervärden 
angivna.  Mervärdena kan beskrivas som ”guldkantskrav” eller ”extra god kvalitet” för brukare och 
personal utöver det som stipuleras av avtalets ska-krav. Uppföljning av mervärden syftar till att 
säkerställa att vinnande leverantör lever upp till det som utlovats i upphandlingen. 

Mervärdesuppföljning genomförs halv- och helårsvis. Mervärdesuppföljningen för helåret 2021 biläggs 
föreliggande rapport. Mervärdesuppföljningen för halvåret 2022, januari till och med juni genomförs i 
september och utfallet kan därför inte redovisas här. Mervärdesuppföljningen för helåret 2021 visar en 
fortsatt positiv utveckling på så sätt att en större andel av mervärdena är helt godkända än vid 
föregående uppföljning. 

3. Fördjupad granskning 

Med anledning av ett stort antal inkomna rapporter enligt lex Sarah och avvikelser enligt LSS och hälso- 
och sjukvård så initierade avtalsuppföljare en fördjupad granskning av gruppbostad LSS 
Våglängdsgatan 83 i november 2021. Uppföljningen inleddes med ett obokat besök i verksamheten och 
granskning av dokumentation. Uppföljningen resulterade i en rapport daterad 211128 som diariefördes 
och återkopplades till Attendo. Enligt rapportens slutsatser skulle brister åtgärdas, handlingsplan 
upprättas och åtgärdernas resultat redovisas. Ytterligare två besök genomfördes i verksamheten våren 
2022, ett obokat och ett bokat. Återrapportering skedde enligt beslutat tidsschema. Ärendet avslutades 
av  i juli 2022. 

  

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 

utföraren varit? 

Samverkan mellan Attendo och Sociala omsorgsförvaltningen har i huvudsak fungerat väl. Ett 
omfattande samarbete har skett inom ramen för verksamhetsövergång då en av gruppbostäderna som 
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drivits av Attendo återtagits i kommunal regi. 

Vid samverkansmöten, som beskrivs i tidigare kapitel, har verksamhetscheferna visat stort engagemang. 
Konstruktiva samtal har förts om utmaningar och svårigheter i verksamheterna och i vissa avseenden 
har Attendos arbetssätt kunna inspirera till förändring även i Sociala omsorgsförvaltningens egna 
verksamheter, det handlar då främst om upplägg och genomförande av brukarundersökning. 

Det har fortsatt funnits vissa brister i samverkan mellan Attendos verksamheter och kommunens hälso- 
och sjukvårdspersonal. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 

resultatet uppföljningen? 

När allmänheten eller media kontaktar Sociala omsorgsförvaltningen med frågor om privata utförares 
resultat hänvisas de till upprättade rapporter som beslutats av Sociala omsorgsnämnden. Rapporterna 
kan skickas till vederbörande via mail eller post om så önskas. De rapporter som är tillgängliga för insyn 
är följande. 

- Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 

- Halv- och helårsuppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

- Halv- och helårssammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 

- Mervärdesuppföljningar, på hel- och halvårsbasis 

- Fördjupad uppföljning av Våglängdsgatan 83 

Utöver rapporter som tagits fram av Sociala omsorgsförvaltningen och beslutats av Sociala 
omsorgsnämnden så kan allmänheten också ta del av Attendos upprättade kvalitetsberättelser. 
Kvalitetsberättelserna har skickats till förvaltningen och diarieförts, och kan begäras ut av den som så 
önskar. 
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1 Inledning 

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamheten. Huvudmannaskapet innebär 
att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta 
ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

2 Aktuella utförare 

Vård- och omsorgsboende 

Vård- och äldrenämnden har två driftsentreprenader; Kvibergsgatan 17 och Kapplandsgatan 8. Båda 
drivs av Attendo Sverige AB. Vård- och äldrenämnden beslutade i november 2018 att förlänga avtalet 
med Attendo avseende Kvibergsgatan 17 ytterligare tre år och avtalet sträcker sig därmed till 2022-09-
30. För Kapplandsgatan 8 fattades i juni 2019 motsvarande beslut och det avtalet sträcker sig fram till 
2023-03-31. 

Upphandlingen som genomfördes av Stadsdelsnämnd Väster respektive Stadsdelsnämnd Öster 
omfattade både obligatoriska krav och så kallade mervärdesområden. Inom mervärdesområdena gavs 
anbudsgivare möjlighet att beskriva vad de kan leverera inom området. För Kvibergsgatan var 
mervärdesområdena Förbyggande arbete, Värdegrundsarbete, Aktiviteter och meningsfull tillvaro, 
Måltider och Bemanning. Upphandlingen för Kapplandsgatan har samma mervärdesområden förutom 
Bemanning. 

Uppföljningen av entreprenaderna omfattar både de obligatoriska kraven och det leverantören utlovat 
inom mervärdesområdena. 

Under 2021 genomfördes en förnyad upphandling av de båda vård- och omsorgsboendena. Vård- och 
äldrenämndens tilldelningsbeslut är överprövat och nytt avtal har därmed inte kunnat tecknas. 

 

Hemtjänst 

Borås Stad ger i hemtjänstvalet från 1 september 2009 brukare möjlighet att välja utförare enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV). Det innebär att kommunen beslutar om grundläggande krav som utförare ska 
uppfylla, fastställer ersättningen och godkänner utförare. Varje enskild brukare väljer utförare utifrån 
sin värdering av vad som är kvalitet. Borås Stad utlovar inga volymer. 

Det finns i nuläget tre privata hemtjänstföretag, Allegio Omsorg AB, Casa Bergets ekonomiska 
förening och Osdal Hemtjänst AB. Avtal tecknas och följs upp av kommunstyrelsen. 
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3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 

verksamheten 

Vård- och omsorgsboende 

Vård- och omsorgsboendena som drivs på entreprenad ingår i Socialstyrelsens brukarundersökning. 
Brukarundersökningen genomförs varje år, dock inte under 2021. 

Resultatet för 2022 års brukarundersökning visar att 80 % av de boende på Kvibergsgatan 17 är 
sammantaget nöjda med sitt äldreboende. På Kapplandsgatan 8 är 77 % sammantaget nöjda. För Borås 
Stads vård- och omsorgsboenden låg resultatet på mellan 67 % och 100 %. 

Kapplandsgatan har i patient och kvalitetsberättelsen för 2021 redovisat att de under 2022 kommer att 
arbeta med att öka svarsfrekvens på brukarundersökningen. De har även ändrat strukturen och ska 
kunna göra uppföljningar utifrån inriktningarna- demens och somatiska sjukdomar. Boendet ska även 
lägga fokus på att få in mera synpunkter från brukare eller närstående för att med en ökad 
kommunikation även öka brukarnöjdheten. 

Kvibergsgatan redovisar att boendet har arbetet med egenkontroll som har utförts av företagets 
kvalitetsavdelning. Verksamheten har årligen en lokal kontroll och verifiering av enheternas uppnådda 
resultat för bl.a. brukarundersökningen. Resultaten analyseras, dokumenteras och handlingsplaner 
upprättas utifrån de områden där resultat ska förbättras eller behållas på samma nivå. 

Nämnden följer även upp brukarnas nöjdhet i samband med de uppföljningar och besök som 
förvaltningens avtalsuppföljare gör, exempelvis tillfrågas de boende om hur de upplever 
måltidssituationen när mervärdesområdet följs upp. 

Attendo redovisar till nämnden vilka frågor där andelen positiva svar är högst respektive lägst samt 
vilka åtgärder som planeras för att förbättra resultatet. 

 

Hemtjänst 

Hemtjänstutförarna ingår i Socialstyrelsens brukarundersökning. Brukarundersökningen genomförs 
varje år, dock inte under 2021. Resultatet i 2022 års brukarundersökning visar att 85% av brukarna i 
Borås Stad är sammantaget nöjda med hemtjänsten i sin helhet, varav 86% i egen regi och 82% i privat 
regi. 

3.2 Måluppfyllelse 

Vård- och omsorgsboende 

För verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende finns endast Kommunfullmäktiges mål om 
ekologisk och närproducerade livsmedel som ligger på 50%. I upphandlingen finns krav på att privat 
utförare ska bidra till stadens mål inom området. 

Attendo har i sina verksamhetsberättelser för 2021 redovisat sina resultat. För Kvibergsgatans del är 
andelen 28,4 %, medan det för Kapplandsgatan del har minskat från 14 % år 2020 till 11 % år 2021. 
Nämnden kan konstatera att Attendo inte når upp till stadens målsättning och att andelen ekologiska 
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livsmedel är lägre än i egenregin. Attendo redovisar att de eftersträvar 50 % och vissa produkter är 
100% ekologiska, såsom inköp av dryck från Systembolaget och den odling som de själva bedriver på 
boenden. Attendo som företag arbetar på nationell nivå att utöka andelen ekologiska produkter och 
utöka sortimentet av miljömärkta varor via sin E-handel. 

 

Hemtjänst 

För verksamhetsområdet finns tre Kommunfullmäktigemål: 

Att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål ska öka. Resultatet för Borås Stad är att 84% 
är nöjda eller mycket nöjda med att personalen visar hänsyn. I egen regi 84% och i privat regi 86%. 

Att det känns tryggt att bo hemma med hemtjänst ska öka. Resultatet för Borås Stad är att 84% känner sig 
trygga eller mycket trygga. I egen regi 85% och i privat regi 77% 

Antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ska minska. Resultatet för Borås Stad är ett snitt på 
15,81 personer som en hemtjänsttagare möter under en fjortondagars period. I egen regi ett snitt på 
16,24 personer och snittet i privat regi är 12,02 personer. 

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 

föreskrifter 

Hemtjänstutförarna och Attendo är som vård- och omsorgsgivare skyldiga enligt SOSFS 2011:9 att ha 
ett eget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Borås Stad har kravställt att de följer lagar och 
föreskrifter inom området. Från och med den 1 januari 2019 blev de privata utförarna även 
tillståndspliktiga, det innebär att de måste ansöka om tillstånd att bedriva verksamheten hos IVO, 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Följsamhet till lagar, förordningar och rutiner följs upp främst genom granskning av rapporterade 
avvikelser, inlämnade Lex Sarah utredningar samt den verksamhetsgranskning som nämndens 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) och socialt ansvarig 
samordnare (SAS) genomför. Verksamhetsgranskningen är likvärdig den som utförs på verksamhet i 
egen regi. I verksamhetsgranskningen används enkät till verksamhetschef på enheten med frågor om 
rutiner, avvikelsehantering osv. MAS, MAR och SAS gör också besök i verksamheten och samtalar då 
med verksamhetschef på enheten, undersköterskor och legitimerad personal. Samtidigt granskas också 
den dokumentation som finns i verksamhetssystemet (både utifrån socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen). Efter verksamhetsgranskningen skrivs en rapport till enheten och efter sex månader 
görs ett uppföljande besök. MAS, MAR och SAS genomför också oplanerad verksamhetsgranskning 
med anledning av ex inkomna avvikelser eller brister som framkommit på annat sätt. 

Pandemin har medfört att MAS, MAR och SAS under 2021 inte har kunnat genomföra 
verksamhetsgranskning enligt plan. 

Verksamhetsbesök har gjorts på Allegio Omsorg i början av 2022 med anledning av att företaget fått en 
ny verksamhetschef. Under verksamhetsbesöket har MAS, MAR och SAS belyst följande områden: 

 Samverkan mellan LOV-företag och vård- och äldreförvaltningen utifrån brukare/patient. 
Exempelvis med myndighet, larm/nattorganisationen, hälso- och sjukvården. Hur rutinen för 
teamträffar fungerar. 

 Dokumentation utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

 Följsamhet till processer och rutiner som utgår från förfrågningsunderlag och gällande 
lagstiftning. 

 Avvikelser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt rapporteringsskyldighet 
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enligt lex Sarah. 

 Hälso- och sjukvård; följsamhet till hygienrutiner, delegering samt övrigt. 

 Planering av insatser, kontinuitet för brukare/patient. 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

Verksamheterna följer de styrdokument som det ställs krav på i förfrågningsunderlaget. LOU företagen 
redovisar sina resultat och analys bland annat i verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt 
patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse som lämnas till Vård- och äldrenämnden. LOV företagen ska 
medverka eller bistå kommunen med underlag som behövs för inspektion, utredning, uppföljning, 
utvärdering och granskning. 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

Vård- och omsorgsboende 

I upphandlingen har stadsdelsnämnderna kravställt att leverantören ska delta i de nationella 
kvalitetsregister som Borås Stad använder och minst uppnå stadens uppsatta mål. Attendos användning 
av de nationella kvalitetsregistren följs upp i samband med uppföljning av övriga vård- och 
omsorgsboenden. 

Attendo ska i den patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse som lämnas till nämnden redovisa sin 
måluppfyllelse under året och vilka åtgärder som planeras för att förbättra resultatet. Båda boendena 
har haft svårigheter med att bedriva arbetet med de nationella kvalitetsregistren. Detta på grund av 
rådande pandemi och avsaknad av kompetens och stöd av HSV organisationen i Borås Stad. Nämnden 
kan konstatera att Attendo inte uppfyller målen, men detta beror inte på att de inte aktivt har arbetat 
med frågan utan Borås Stads egen organisation har gjort att arbetet inte har kunnat bedrivas. Attendo 
har påtalat om svårigheterna till avtalsuppföljare. Utbildningstillfällen har varit inplanerade under våren 
2021. De pausades av företaget på grund av den rådande pandemin. 

I förfrågningsunderlaget ställs krav på att en genomförandeplan ska upprättas inom 14 dagar. Andelen 
aktuella genomförandeplaner följs upp två gånger per år. Resultatet av den senast mätningen visar ett 
resultat på 90% i egen regi och 79% i privat regi som hade en aktuell genomförandeplan, inte äldre än 
sex månader. 

 

Hemtjänst 

Hemtjänstvalet ger brukare möjlighet att välja utförare enligt LOV. Det innebär att kommunen beslutar 
om grundläggande krav som utförare ska uppfylla och där finns inget krav på att hemtjänstutförarna 
ska delta i de nationella kvalitetsregistren som Borås Stad använder. I förfrågningsunderlaget ställs krav 
på att en genomförandeplan ska upprättas inom 14 dagar. Andelen aktuella genomförandeplaner följs 
upp två gånger per år. Resultatet av den senast mätningen visar ett resultat på 84% av brukarna i egen 
regi och 61% i privat regi hade en aktuell genomförandeplan, inte äldre än sex månader. Den låga 
andelen aktuella genomförandeplaner i privat regi beror främst på att ett av företagen inte reviderat 
genomförandeplanerna. Företaget arbetar nu aktivt för att åtgärda detta. 
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4 Hur genomfördes uppföljningen 

Vård- och omsorgsboende 

Avtalsuppföljare har under året haft fyra avtalsuppföljningar med verksamhetschef och biträdande 
verksamhetschef samt Attendos regionledning. 

Nämndens avtalsuppföljare använder från och med 2019 SKLs verktyg Kravsorteraren för att strukturera 
och planera uppföljningen och uppföljningsmetod. Verktyget stödjer också prioritering av krav ställda 
vid upphandlingen. 

Uppföljningen av mervärdesområden genomförs genom granskning av dokumentation, besök i 
verksamheten (föranmälda och oannonserade) och uppföljning av statistik. Vid besök i verksamheten 
gör avtalsuppföljare observationer samt intervjuar personal, brukare och verksamhetschef. Efter 
granskning av dokumentation och besök i verksamheten dokumenterar avtalsuppföljare resultatet. Vid 
brister överlämnas dessa till verksamhetschefen för enheten för återkoppling av handlingsplan med 
åtgärder. Handlingsplanen följs upp av avtalsuppföljare ex genom nytt besök i verksamheten. 

Under 2021/2022 har följande uppföljning av mervärden genomförts: 

Kvibergsgatan: Avtalsuppföljare har inte genomfört några specifika uppföljningar på boendet 
eftersom alla områden utifrån mervärden/avtal var uppföljda och mervärdesområdet Bemanning följs 
främst upp genom den statistik som Attendo lämnar till nämnden vid två tillfällen per år. 

Avtalsuppföljaren och boendets ledning haft flera möten utifrån förberedelsen inför den nya 
upphandlingen av boendet och samverkat med andra yrkesprofessioner inför den. 

Kapplandsgatan: Avtalsuppföljare har besökt boendet vid flera tillfällen och haft flera samtal med 
ledningen på boendet. Möten och samtalen har handlat om inkomna synpunkter från anhöriga och 
personal. 

Under november månad i samband med bemanningsredovisningen och utbildningsnivån som företaget 
lämnar uppmärksammar avtalsuppföljare att utbildningsnivån på boendet har sjunkit. Avtalsuppföljare 
har haft möten med Attendos ledning och de fick upprätta en handlingsplan som påvisar att företaget 
ska komma upp till utbildningsnivån som ligger i avtalet. 

Nämndens avtalsuppföljare har under maj månad 2022 gjort ett oannonserat besök på boendet efter 
inkomna synpunkter, ett anonymt brev och anonyma samtal. Avtalsuppföljaren har redovisat den 
fördjupade granskningen i en rapport till nämnden. 

 

Hemtjänst 

Hemtjänstutförarna följs upp och granskas varje månad i samband med att ersättning för utförda 
timmar i hemtjänsten ska utbetalas. Uppföljningen görs av en tjänsteperson i förvaltningen och sker 
genom granskning av debiteringsunderlag med uppgifter om brukarnas beviljade insatser och timmar 
samt att dessa har utförts. Vid avvikelser sker återkoppling direkt till hemtjänstutföraren. 

Tjänsteperson från Stadsledningskansliet gör avtalsuppföljning med företagen en gång per år. 
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5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 

utföraren varit? 

Vård- och omsorgsboende 

Samverkan mellan Borås Stad och entreprenören fungerar väl. Attendo är välvilligt inställd till 
kontroller och granskning. 

Under pandemin har Attendo regelbundet rapporterat en lägesbild till nämnden. I lägesbilden har 
omfattat information om smittspridning, pågående smittspårning, ev åtgärder på boendena, 
bemanningsläget samt behov av skyddsutrustning. Avtalsuppföljare har kontinuerligt skickat 
information om nya rutiner och de beslut som fattats av Vård- och äldreförvaltningens krisledning. 

 

Hemtjänst 

Tjänstepersoner från Vård- och äldreförvaltningen deltar i Stadsledningskansliets avtalsuppföljning och 
möten med hemtjänstutförarna. Utöver det har Vård- och äldrenämnden samverkansmöten med 
hemtjänstutförarna för att informera om nya rutiner och andra förändringar. 

Under pandemin har hemtjänstutförarna regelbundet rapporterat om smittspridning, pågående 
smittspårning samt behov av skyddsutrustning. Vård- och äldreförvaltningen har kontinuerligt skickat 
information om nya rutiner och de beslut som fattats av förvaltningens krisledning. 

Åren 2021 och 2022 tilldelades kommunerna olika former av statsbidrag. Både LOU och LOV 
utförarna fick ta del av de statligt fördelade bidragen och förvaltningen följde/följer upp användningen 
av bidragen. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 

resultatet uppföljningen? 

Vård- och omsorgsboende 

Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse finns tillgängliga 
för allmänheten genom att de registreras i nämndens diarium. Dokumentation från avtalsuppföljning 
och besök i verksamheten samt eventuella handlingsplaner från Attendos registreras i nämndens 
diarium. Utredningar enligt lex Sarah registreras i nämndens diarium. De handlingar som registreras i 
nämndens diarium anmäls till nämnden vid nästkommande sammanträde. 

Resultat från brukarundersökningen publiceras på Borås Stads hemsida där också Jämförelsetjänsten 
finns tillgänglig för allmänheten. 

Rapporter från MAS, MAR och SAS verksamhetsgranskningar registreras i nämndens diarium. Under 
2021 genomfördes dock inga verksamhetsgranskningar på de två boendena med anledning av 
pandemin. 

 

Hemtjänst 

Resultat från brukarundersökningen publiceras på Borås Stads hemsida där också Jämförelsetjänsten 
finns tillgänglig för allmänheten. 
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Utredningar enligt lex Sarah registreras i nämndens diarium. De handlingar som registreras i nämndens 
diarium anmäls till nämnden vid nästkommande sammanträde. Övriga handlingar som 
hemtjänstutförarna ska lämna till Borås Stad enligt avtal registreras i Kommunstyrelsens diarium. 

Rapporter från MAS, MAR och SAS verksamhetsgranskningar registreras i nämndens diarium. Under 
2021 genomfördes dock inga verksamhetsgranskningar hos hemtjänstutförarna med anledning av 
pandemin. 
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Uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet och att skicka den till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska, enligt lag, årligen kontrollera och följa upp privata utförare av 
kommunal verksamhet. Detta sker på ett strukturerat och systematiskt sätt och 
rapporteras enligt en mall som antagits av berörda nämnder. Årets rapport 
omfattar uppföljning av entreprenaden på Badhusgatan 1B och tio leverantörer 
som Borås Stad inte har ramavtal med men som nyttjats av nämnden under 
2021. Leverantörerna har verksamhet såsom hem för vård och boende, externt 
boende, stödboende samt konsulentstödda familjehem. Leverantörer inom både 
barn och unga och vuxenområdet innefattas i uppföljningen.  

Vid uppföljningen har kontakt tagits med IVO, kreditvärdigheten har 
kontrollerats och en enkät har skickats ut till leverantörerna.  

Uppföljningen visar inte på några allvarliga brister. Dock följer nämnden IVO:s 
granskning av leverantören VågaVa AB. 
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1 Inledning 

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamheten. Huvudmannaskapet innebär 
att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta 
ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Uppföljningsansvaret är tredelat mellan Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunerna och 
utförarna. IVO beviljar tillstånd och genomför tillsyn av verksamheter årligen eller på förekommen 
anledning. Kommunerna beslutar om och följer upp insatserna på individnivå, men följer även upp 
följsamhet till avtal och om insatsen håller en god kvalitet. Utföraren har ett ansvar att följa upp sin 
verksamhet utifrån föreskrifterna om systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. 

Verksamheten gör uppföljningar på individnivå kontinuerligt före, under och efter insats. Utöver den 
gör Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ett urval av vilka leverantörer som ska följas upp 
specifikt. 

Följande uppföljningar har tidigare genomförts av nämnden: 

2019 

 entreprenaden Badhusgatan 1B 

2020  

 fyra Hem för vård och boende (HVB) 

2021  

 entreprenaden Badhusgatan 1B 

 fyra HVB 

 tre konsulentstödda familjehemsleverantörer 

 två leverantörer inom avtalet Socialt företagande. 

Inför en placering gör verksamheterna avrop utifrån en matchning som bygger på den enskildes 
specifika behov. Matchningen ska ske genom IT-systemet Placeringsinfo. Detta upphandlades år 2018 
med syfte att öka avtalstroheten genom att matchningar görs mot de leverantörer som Borås Stad har 
ramavtal med vilket filtreras vid sökningen i Placeringsinfo. Utgångsläget är alltid att i första hand 
avropa upphandlade leverantörer. Dock finns det situationer då placering måste ske utanför ramavtal. 
Det kan exempelvis vara att den enskildes behov inte kan tillgodoses genom upphandlade leverantörer, 
att plats inte finns ledig hos de leverantörer där matchning gjorts eller att placeringen är akut och 
därmed inte kan vänta. I årets uppföljning har fokus varit på nyttjade leverantörer som är utanför 
befintliga ramavtal. Utvalda leverantörer presenteras i nästa avsnitt, kapitel 2. 

2 Aktuella utförare 

2.1 Urval 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett relativt stort antal olika leverantörer som nyttjats, både 
inom ramavtalen och utom ramavtal. Omfattningen av hur mycket de olika leverantörerna avropats 
skiljer sig åt både gällande antal placeringar och de olika placeringarnas längd. Urval inför uppföljningen 
genomfördes tillsammans med verksamhetschefer och enhetschefer för respektive område. Statistik 
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gällande samtliga placeringar under 2021 togs fram och en första prioritering gjordes enligt 
parametrarna: ingår inte i ramavtal och antal köpta platser. Vid tiden för urvalet fanns inga konkreta 
incitament till att följa upp någon leverantör specifikt utan urvalet gjordes enligt ovan. 
 

Denna uppföljning omfattar entreprenaden på Badhusgatan 1B och tio externa utförare av kommunala 
angelägenheter. Verksamheterna som följts upp är av typerna HVB, externt boende för vuxna, 
stödboenden för unga vuxna samt leverantörer för konsulentstödda familjehem. 

 

2.2 Aktuella utförare 

2.2.1 Entreprenad på Badhusgatan 1B (Borås) 

Nytida AB 

Entreprenaden är ett boende för personer, 25 år och äldre, som har ett missbruk i kombination med 
psykisk ohälsa. Målsättningen för verksamheten är att ge de boende förutsättningar för ett minskat 
missbruk och bättre psykisk hälsa genom att tillhandahålla ett tryggt boende. Verksamheten ska bedriva 
motiverande arbete med inriktning att ge psykosocialt stöd i syfte att stärka den enskildes möjligheter 
att leva ett självständigt liv. Enheten har tolv platser. 

 

2.2.2 HVB Barn och unga 

Kubbonge HVB (Kungshamn)  
Kubbonge HVB erbjuder vård och boende för flickor/unga kvinnor från 15-20 år som utsätter sin 
hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i 
relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång. Flickorna/de unga 
kvinnorna har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller 
annat nedbrytande beteende. Verksamhetens syfte är att skapa rutiner, strukturer, trygghet och 
vägledning för att utvecklas och bli självständiga individer med ett bra kontaktnät runt om sig. 
Kubbonge HVB har sex platser. 

 

Oasen Ungdomscenter AB (Aneby)  

Oasen HVB och skola ligger i Aneby kommun och har tjugo platser för flickor och pojkar i åldrarna 7-
16 år. Till Oasen kommer barn som har bekymmer med exempelvis en eller flera neuropsykiatriska 
diagnoser eller att barnet har vuxit upp i en miljö som inte matchat barnets behov av utvecklingsstöd, 
trygghet och känslomässig omsorg. Inom verksamheten erbjuds barnet en miljö med trygga vuxna som 
arbetar med att skapa relation med barnet samt ge verktyg att hantera känslor, reaktioner och relationer. 

  

Vintergården HVB (Aneby) 

Vintergården ligger i Aneby kommun och har åtta platser för flickor och pojkar i åldrarna 12-16 år. 
Verksamheten är nystartad och tillstånd från IVO beviljades i oktober 2021. Målgruppen är barn och 
unga som vistas i olämpliga miljöer, provat ta droger, umgåtts med personer med missbruk, visar ett 
normbrytande beteende, visar brist på hänsyn till andras egendom och/eller har skolfrånvaro. 

 

2.2.3 HVB Vuxen 

Länkhemmet Hvidehus (Sollebrunn)  
Hvidehus är ett behandlingshem som ägs av och drivs av Länkens Kamratförbund och är riktat till 
personer med missbruksproblem. Behandlingshemmet har tjugosex platser för både män och kvinnor. 
Målet med behandlingen är att i trygg miljö ge klienten de verktyg som behövs för att förändra sin 
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nuvarande livssituation. Varje klient har regelbundna individuella MI-samtal med sin kontaktperson. 

 

iCuro- HVB Sjövik (Hyssna) 

Verksamheten har trettiotvå platser och är riktad till män, 25-65 år med missbruks- och 
beroendeproblematik, i vissa fall i kombination med neuropsykiatrisk och/eller kriminell problematik. 
Alla stöd- och behandlingsinsatser har som mål att stärka den enskildes förmågor, färdigheter och 
kunskaper som krävs för ett fungerande liv med familj, vänner, arbete, bostad, ett drogfritt och icke 
kriminellt leverne, utifrån individens specifika och personliga behov. 

 

2.2.6 Externt boende Vuxen  

VågaVa AB (Ljungby) 

VågaVa har tre boendeformer, Vågabo, kvinnoboende och utslussboende. Samtliga boenden är drogfria 
och arbetar för att varje individ ska hitta vägen tillbaka in i samhället. Verksamheten erbjuder boende i 
tre steg, akutboende med personal dygnet runt, stödboende med personal dygnet runt och eget boende 
med tillsyn. Utöver boendeform finns erbjudande om öppenvård. 

  

2.2.7 Stödboende LVU Unga vuxna  

Adonia Omsorg (Ulricehamn) 

Adonia Omsorg erbjuder boende i lägenheter i kombination med sociala insatser på uppdrag av 
socialtjänsten. Verksamheten har flera olika boendeformer för att det ska passa individen och 
samarbetar tätt med uppdragsgivaren för att kunna erbjuda rätt boende, stöd, behandling, utveckling 
eller utredning. Detta för att kunna ge stöd till människor med varierande behov. Till exempel 
ungdomar, ensamstående och familjer som av olika anledningar behöver ett boende med eller utan stöd 
och skydd. Verksamheten har sextio platser att erbjuda till flera målgrupper med olika inriktningar. 

  

Gryning Vård Lyrans Stödboende (Örby) 

Verksamheten erbjuder lägenhetsboende för ungdomar, 16-21 år, som lever i en problematisk eller 
konfliktfylld miljö. Det finns boende med stöd i olika nivåer, till exempel frivillig provtagning, 
stödinsatser för att upprätthålla drogfrihet och insatser mot våld i nära relation. När det gäller familjer 
erbjuder verksamheten vardagligt stöd, utredning eller skydd om det finns en hotbild i hemmiljön. 

 

2.2.4 Konsulentstödda familjehem barn och unga 

Familjehemmen i Skåne AB (Hörby) 

Verksamheten arbetar med konsulentstödd och förstärkt familjehemsvård för personer mellan 0-65 år. 
De bistår familjehemmet i alla kontakter med bland annat socialtjänsten, skola, hälso- sjukvård och det 
biologiska nätverket. Alla placerade barn och ungdomar får tillgång till en ungdomspedagog och/eller 
kontaktperson som arbetar nära familjen men framförallt med ungdomen/barnet. 

 
Tjust behandlingsfamiljer (Västervik) 

Tjust Behandlingsfamiljers målgrupp är barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo kvar i 
ursprungsfamiljen och som enligt SoL eller LVU bedöms att, på grund av föräldrarnas svårigheter eller 
barnens symtom, behöva komma till ett nytt hem i en ny miljö. Problematiken hos barnet eller 
föräldrarna kan vara allt från neuropsykiatriska tillstånd, psykisk ohälsa, skolproblem, fysiskt våld, 
missbruk, övergrepp eller allvarliga relationella svårigheter. 
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2.2.5 Konsulentstödda familjehem vuxna 

Familjevården i Älvsborg AB (Borås)  
Familjehemmet för vuxna verkar för en social och trygg miljö i syfte att öka möjligheterna till en nystart 
i livet. De har tillgång till cirka 25-30 utredda familjehem som utgör ett brett urval av allmänna 
levnadsförhållanden, bakgrund och sysselsättning. Familjehemmen deltar på utbildningsdagar och får 
regelbunden handledning av konsulter och psykolog. 

3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 

verksamheten 

3.1.1 Badhusgatan 1B, Nytida AB 

Efter att restriktionerna för pandemin lättat har verksamheten arbetat mycket med olika forum för 
delaktighet och brukarmedverkan. De har haft flera brukardagar, boendemöten och gemensamma 
aktiviteter såsom pepparkaksbak och målning samt fester och högtidsfiranden. I samband med dessa 
sammankomster har de haft gemensam matlagning/grill/bak, samverkat med Länkarna/KRIS, haft 
enkätundersökningar om önskemat och aktiviteter och samtal om boendets rutiner, riktlinjer och 
personal. De största förändringarna som gjorts har varit matutbudet utifrån de boendes önskemål. 
Brukarnöjdheten har ökat i och med större möjlighet att påverka innehållet på boendet samt ett ökat 
stöd i aktiviteter. 

De flesta boende har inte varit nöjda med TV-utbudet under året. Det gjordes ändringar i funktionen 
på digital-TV, vilket innebar att det inte längre var möjligt för alla boendes TV-apparater att ansluta till 
gratiskanalerna. Kanal 6, som var mycket uppskattad bland de boende, blev även betalkanal. Personalen 
har dock hjälpt de som önskat/haft ekonomisk möjlighet att starta abonnemang. 

  

3.1.2 HVB/Stödboende/externt boende 

Verksamhetscheferna på samtliga boenden bedömer att de placerade upplever att de i hög eller mycket 
hög grad har möjlighet att påverka sin vardag, att tiden på boendet upplevs som meningsfull i hög eller 
mycket hög grad och att hjälpen som de placerade får upplevs vara adekvat. 

Samtliga verksamhetschefer uppger att tilliten till att personal på boendet finns till hands, dygnet runt, 
är stor och att risk för att bli utsatt för mobbning/kränkningar/trakasserier. Risk att bli indragen i bråk, 
konflikter med andra placerade upplevs som liten. 

Sex leverantörer uppger att brukarundersökningar genomförs på individnivå antingen under vistelsen 
eller i samband med avslut, men att det inte finns någon sammanställd rapport på aggregerad nivå. En 
leverantör, Vintergården, har startat upp sin verksamhet under året och har inte genomfört denna typ 
av undersökning ännu. 

  

3.1.3 Konsulentstödda familjehem 

Uppföljning gällande klienternas nöjdhet i familjehemmen har inte genomförts vid denna uppföljning. 
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3.2 Måluppfyllelse 

3.2.1 Badhusgatan 1B, Nytida AB 

Inför 2021 upprättade Badhusgatan AB ett antal övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet. Målet 
var att utveckla hälso- och sjukvårdsarbetet genom att tydliggöra roller och ansvar inom hälso- och 
sjukvård, läkemedelshantering, öka samverkan mellan Badhusgatan och Borås Stad. Utveckling av 
patientsäkerheten skulle ske genom att utbilda personal och se över digitala system för möjlighet att 
skriva hälso- och sjukvårds-journal. Kvalitetsarbetets övergripande mål har varit att arbeta med 
avvikelser kring medicindelning för att minska felaktigheter vid delegeringsuppgifter. 

Det finns flera nyskapade rutiner och strukturer för hälso- och sjukvårdsarbetet. Samverkan mellan 
boendet och Sociala omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisationen har tagit form och 
samverkan har utvecklats mycket under hösten 2021 och våren 2022. Delegering till personal har 
säkerställts och personal har fått tillgång och utbildning i nödvändiga verksamhetssystem för bland 
annat journalföring och avvikelsehantering. 

  

3.2.2 HVB/Stödboende/externt boende 

Det finns inga kravställda mål för leverantören vid upprättande av aktuella avtal. Varje enskild 
handläggare följer upp om placeringen av klienten har gett förväntat resultat utifrån den 
vårdplan/beställning som gjorts. Det finns dock inget register som kopplar samman individuppföljning 
med avtalsuppföljning idag. För att få fram ett aggregerat resultat för enskilda HVB eller liknande 
boenden krävs ett stort underlag, och många HVB/boenden är små och där kommuner placerar endast 
få klienter varje år. Det innebär att ett aggregerat resultat gällande måluppfyllelse måste skapas 
nationellt eller regionalt. 

På frågan ”I hur hög utsträckning uppnås måluppfyllelse för klienten?” svarar samtliga leverantörer att 
måluppfyllelsen är relativt hög till hög. En verksamhet, iCuro – HVB Sjövik, uppger att det 
förekommer relativt ofta att målen är delvis uppfyllda vid avslut och en annan att 62 % av samtliga 
inskrivna klienter under 2021 uppnådde sina mål vid insatsens slut. 

I kontakt med handläggare uttrycker hen att de klienter som varit placerade hos VågaVa AB har 
uppnått goda resultat och det helhetskoncept som VågaVa erbjuder i vissa fall är en förutsättning för 
att utkomsten av placeringen ska bli positiv. Sju av tio placerade klienter har boende och sysselsättning 
vid avslutad insats och förblir drogfria, vilket är ett gott resultat. VågaVa AB uppger att klienter från 
Borås Stad lyckas i högre grad än andra kommunklienter, vilket de kopplar till att det oftast är relativt 
långsiktiga placeringar. En av handläggarna uppger att VågaVa AB ofta börjar med att arbeta mycket 
med klienten själv, men att de även bör arbeta tidigare med stöd i livssituationen som helhet, 
exempelvis att planera mat och inköp och söka sysselsättning. 

 

3.2.3 Konsulentstödda familjehem 

Det finns inga kravställda mål för leverantören vid upprättande av aktuella avtal. Kontroll av 
måluppfyllelse för klienterna i familjehemmen har inte genomförts vid denna uppföljning. Uppföljning 
av varje barns utveckling görs av barnsekreterare i dialog med familjehemmen och 
familjehemskonsulent utifrån upprättad genomförandeplan. 
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3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 

föreskrifter 

3.3.1 Tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)  

I oktober 2020 gjorde en medarbetare på Badhusgatan 1B, Nytida AB en anmälan till IVO. Anmälan 
handlar bland annat om incidenter som medarbetaren anser borde ha anmälts till IVO enligt Lex Sarah, 
som inte gjort. Medarbetaren menade att anmälnings- och utredningsplikten försummats. Nytt tillstånd 
att bedriva verksamheten beviljades av IVO i mars 2021. I april 2022 beslutade IVO i ärendet. 
Inspektionen avslutades med att IVO inte vidtar några ytterligare åtgärder men påtalar en brist: ”En 
boende avviker ifråga om ålder från målgruppen i tillståndet.” Detta grundar sig i att åldersgränsen på 
65 år tagits bort i det nya avtalet, men uppgiften om 65-årsgränsen har inte ändrats i tillståndet från 
IVO. 

IVO har, under de senaste två åren, gjort tillsyn på Adonia omsorg AB, Kubbonge HVB, Oasen 
Ungdomscenter AB, Vintergården HVB. Tillsyn har skett antingen utifrån frekvenstillsyn och/eller 
initiativärenden. Övriga privata utförare i urvalet, förutom VågaVa AB (se nedan) har inte haft något 
tillsynsärende hos IVO eller har haft det längre tillbaka i tiden, vilket inte har bedömts vara relevant i 
nuläget. 

Adonia Omsorg AB har två likvärdiga verksamheter i Ulricehamn; Hedvigsborg och Bogesund. IVO 
har granskat båda vid en och samma tidpunkt. Besluten från IVO är att Hedvigsborg inte har några 
brister medan Bogesund brister i samband med lämplighetsbedömning vid inskrivning. Bristen har inte 
lett till några förändringar i leverantörens tillstånd från IVO utan granskas i årets tillsyn som startade 
2022-04-08 och som är under behandling. 

Kubbonge HVB har granskats, 20220126-20220607 utifrån årlig tillsyn. IVO granskade 
begränsningsåtgärder, efterlevnad av tillstånd, läkemedelshantering, lämplighetsbedömning vid 
inskrivning, personal – kompetens. Inspektion gjordes även på plats. IVO fann att det fanns brister 
angående läkemedelshantering samt brister i samband med lämplighetsbedömning vid inskrivning. 

Vid IVO:s tillsyn med beslut fattat, 2022-01-25, gällande Oasen Ungdomscenter granskades barnets 
bästa, bemötande, efterlevnad av tillstånd och säkerhet. Inspektion på plats genomfördes och beslutet 
utmynnade i att det inte fanns några brister. 

IVO:s första tillsyn av Vintergården HVB startade 2022-02-24 och pågår i nuläget. 

Förvaltningen fick under våren information från en anonym uppgiftslämnare angående VågaVa AB. 
Förvaltningen förmedlade informationen som ett tips till IVO som öppnat ett tillsynsärende. 
Informationen som inkommit har föranlett att köp av plats vid kvinnoboendet inte kommer ske i 
dagsläget. 

Nämnden kommer att följa IVO:s arbete gällande tillsynsärendet och tar vidare ställning utifrån IVO:s 
ställningstagande. 

  

3.3.2 Kreditvärdighet (grönt ljus) 

I samband med uppföljningen genomfördes en enkel företagskontroll via Grönt ljus för att få svar på om 
företagen anses kreditvärdiga. Vid kreditupplysningen visade sju företag grönt ljus (godkända) och fem 
företag gult ljus (prövning). Det gula ljuset innebär att verksamheterna inte behöver registrera sig för 
mervärdeskatt och påverkar således inte kreditvärdigheten. Kontrollen resulterade därmed i att samtliga 
företag i urvalet har en godkänd kreditvärdighet. 
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3.3.3 Badhusgatan 1B, Nytida AB 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Nytida AB har en väl utvecklad kvalitetsstruktur som Badhusgatan 1B följer. Verksamhetschefen 
kontaktar Borås Stad då händelser i verksamheten uppstått. Verksamheten har varit öppen för tillsyn av 
IVO, tagit hand om klagomål och synpunkter samt arbetar med avvikelser. I augusti 2021 gjordes även 
en anmälan till Arbetsmiljöverket om ett allvarligt tillbud enligt arbetsmiljölagen. Verksamhetschefen 
utredde tillbudet och Arbetsmiljöverket bedömde att utredning och åtgärder och åtgärdsplaner inte gav 
anledning till några ytterligare tillsynsinsatser från dem. 

Lokaler 

Under 2021 genomfördes skyddsrond och många punkter handlade om fastighetens brister, vilket 
innebar att handlingsplanen sträckte sig över hela året. Samtliga brister som uppdagades har nu 
åtgärdats förutom fläktar till klientlägenheterna samt möjlighet att styra belysningen i matsalen plan 1. 
Åtgärder ska färdigställas under 2022 enligt fastighetsägaren. 

Personal 

Fokus har varit på att utveckla teamkänsla, kontaktpersonsrollen och städrutiner. Vid 
livsmedelsinspektion i mars 2022 fann man inga brister. 

Var sjätte vecka besvarar medarbetarna frågor i Teambarometern. Denna undersökning fokuserar på 
den psykosociala arbetsmiljön och teamkänslan. Särskilt har verksamheten arbetet med att minska 
riskerna för hot och våld. 

Alla nyanställda hade vid egenkontroll inte hunnit genomföra webbutbildningen. Dock säkrade 
verksamheten detta genom att ny personal arbetade under handledning av ordinarie personal. Under 
2021 uteblev även brandutbildningen på grund av Covid 19. Dock finns tydlig personalintroduktion, 
rutiner och kontroll kring brand. 

  

3.3.4 HVB/Stödboende/externt boende 

Delaktighet  
Samtliga svarande boenden har uppgett att alla klienter som vid svarsdatum varit placerade i 14 dagar 
eller mer på boendet har en aktuell genomförandeplan. 

Vad gäller klienternas medinflytande undersöktes vilka möjligheter det finns till individuellt anpassade 
fritidsaktiviteter, hur klientens behov av hälso- och sjukvård tillgodoses samt om det finns rutin för att 
klienten ska kunna fullfölja en skolform/sysselsättning. Samtliga svarande leverantörer ger exempel på 
flertalet olika fritidsaktiviteter som klienterna har möjligheter att ta del av samt att de ordnar med 
aktiviteter utifrån individens behov och önskemål. 

Gällande hälso- och sjukvård uppger samtliga svarande leverantörer att de har ett gott samarbete med 
vården. Beroende på placeringens längd skapas antingen kontakter på plats eller att befintliga kontakter 
i hemkommunen upprätthålls. Två av boendena har egen hälso- och sjukvårdspersonal i verksamheten. 

Samtliga verksamheter inom barn och unga-området uppger att de har rutin för arbetet med att fullfölja 
aktuell skolform. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete  

Samtliga HVB/boenden uppger att verksamheten har ett kvalitet- och ledningssystem med tillhörande 
processer och rutiner. De beskriver sitt kvalitetsarbete utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 på olika sätt. De har kvalitetshandböcker, 
loggkontroller, rapporterar, utreder och följer upp synpunkter och avvikelser, genomför skyddsronder 
och andra typer av egenkontroller, löpande undersökningar och interna granskningar. 
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Lokaler 

Samtliga boenden har uppgett att lokalerna är brandsäkra utifrån räddningstjänstens krav och att 
brandövning genomförts inom det senaste året. Vid samtliga boenden har alla klienter ett eget rum. 

Personal 

Samtliga boenden uppger att utdrag från Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister finns på 
samtliga anställda och andra berörda personer som till exempel konsulter, inhyrd personal, volontärer 
och studenter. All personal har undertecknat förpliktelse om sekretess. 

Sex boenden uppger att de har haft kompentensutveckling under det senaste året. Två boende har inte 
haft kompetensutveckling. Vintergården HVB är nystartad verksamhet och beviljades tillstånd i oktober 
2021 och Länkhemmet Hvidehus uppger Covid-19 som skäl till att kompetensutveckling ej skett. 

Sju boenden uppger att de haft extern handledning under det senaste året. De flesta har det var tredje 
vecka eller oftare. Tre verksamheter har handledning varje kvartal eller enstaka tillfällen vid behov 
under året. En verksamhet, Gryning vård Lyrans stödboende, har inte haft extern handledning utan 
satsat på utbildningsinsatser istället. 

  

3.3.5 Konsulentstödda familjehemsleverantörer 

Planarbete och uppföljning  

Samtliga leverantörer arbetar utifrån vårdplan och genomförandeplaner som upprättats av 
socialtjänsten. De beskriver en struktur för arbetet med genomförandeplan, samverkan med 
socialtjänsten samt uppföljning och revidering av plan. 

Upprätthållande av kontakt med närstående och viktiga personer 

Samtliga leverantörer uppger att de arbetar med att närstående ska vara delaktiga och involverade i den 
placerades vård utifrån genomförandeplan och direktiv från socialtjänsten. Ofta sker löpande kontakt 
med biologisk förälder, vilket även är bestämt i samråd med klientens handläggare. De arbetar med den 
unge utifrån ett förberedande perspektiv inför planerade umgängen. Familjevården i Älvsborg AB 
uppger att de arbetar och stödjer klientens positiva nätverk, betydelsefulla personer för klienten då de 
personerna ska finnas kvar efter avslutad placering. Familjehemmen i Skåne uppger att barnen är en i 
familjen (i familjehemmet) och att det inte är någon skillnad mellan biologiska barns möjligheter och 
familjehemsplacerade barnens möjligheter att träffa (nya) kompisar och vänner samt följa med på 
familjeträffar. Tjust behandlingsfamiljer AB trycker på vikten av att skapa trygghet i barnets kontakt 
och möte med föräldrarna. 

Personal  

De konsulentstödda familjehemsleverantörerna har en blandad personalgrupp och sammansättning 
som beror mycket på om familjehemmen arvoderas eller anställs av leverantörerna. Tjust 
behandlingsfamiljer anställer familjehemmen och flertalet av dem har grundskola/gymnasieutbildning 
som utbildningsnivå. Utbildningsnivån hos leverantörerna har ett spann från grundskola/gymnasium 
till högskola och universitet med inriktning mot socialt arbete/beteendevetenskap. Samtliga 
leverantörer uppger att de utöver familjehemskonsulenter har andra professioner i teamen såsom 
exempelvis psykolog och psykiater. 

Samtliga leverantörer uppger att de gör kontroller via polisens misstanke- och belastningsregister för att 
säkerställa att personalen inte haft ett aktivt missbruk eller kriminalitet eller varit dömda för brott eller 
har verkställt kriminalvårdspåföljd under de senaste fem åren. De har även en alkohol- och drogpolicy. 

I snitt ansvarar konsulenter inom Familjehemmen i Skåne AB för 3 familjehem medan Tjust 
behandlingsfamiljer har 4-5 familjer per konsulent. Konsulenter inom Familjevården i Älvsborg 
ansvarar för 5-6 familjehem. 

Samtliga leverantörer har extern handledning och vid Familjevården i Älvsborg AB och Tjust 
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behandlingsfamiljer finns även möjlighet till intern handledning. Handledning sker cirka en gång per 
månad och vid behov. 

Samtliga leverantörer har informations- och utbildningsmaterial till familjehemmen. 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

Badhusgatan 1B följer de styrdokument som ställs krav på i förfrågningsunderlaget. 

Följsamhet till Borås stads styrdokument har inte kravställts vid direktupphandlingarna av boenden 
eller konsulentstödda familjehem. 
 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

Leverantörerna ska följa lagar, förordningar och föreskrifter samt ha tillstånd från IVO (för verksamhet 
där det krävs). 

Badhusgatan 1B lever upp till den kravställda kvalitet som avtalats i enlighet med förfrågningsunderlag. 
Verksamheten arbetar med mervärdesområdena som grund och fullföljer uppdraget utifrån dem. Det 
som inte genomförts är att metodstödjaren ännu inte gått utbildning i återfallsprevention, vilket berott 
på personalförändringar. 

Utöver dessa grundläggande förutsättningar för att bedriva verksamhet har Borås Stad inte kravställt 
någon ytterligare kvalitet vid direktupphandling av boenden eller konsulentstödda familjehem. 

4 Hur genomfördes uppföljningen 

Uppföljningen av Badhusgatan 1B, Nytida AB har genomförts via samverkansmöten på flera nivåer, 
uppföljande samtal och tät kontinuerlig dialog med verksamhetschef på boendet. Mötena har skett både 
fysiskt och via digitala verktyg. Årligen rapporterar verksamheten in verksamhetsplan samt 
verksamhetsberättelse. Under året har Borås Stad även tagit del av anmälan och beslut från 
Arbetsmiljöverket och IVO samt inspektion av livsmedelsinspektör samt radonmätning. 

Uppföljningen av samtliga HVB, externt boende för vuxna, stödboenden för unga vuxna samt 
leverantörer för konsulentstödda familjehem gjorde förvaltningen genom enkäter som skickades ut via 
mail till ansvariga för respektive verksamhet. Förvaltningen använde samma enkätfrågor som Adda 
Inköpscentral AB använder då de följer upp ramavtalen av HVB och konsulentstödda 
familjehemsleverantörer på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Då några leverantörer 
inte besvarat enkäten i rätt tid har påminnelse skickats och samtal förts per telefon. Vid 
sammanställning av denna rapport har samtliga leverantörer besvarat enkäten. 

Utöver enkäterna har kreditvärdigheten kontrollerats via ”grönt ljus” samt underlag för exempelvis 
brandskyddstillsyner, tillsyn från IVO etc. begärts in. Kontroll har även gjorts via IVO:s nya IT-tjänst 
Placeringsstöd för HVB och stödboenden, där tillgång ges till alla tillsyner IVO gjort sedan 2019. 

Ett antal handläggare som haft placeringar hos aktuella utförare har tillfrågats om upplevelsen av 
utförarens kvalitet och samverkan med Borås Stad. 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2022 12(12) 

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 

utföraren varit? 

Samverkan mellan Borås stad och privata utförare har varit övervägande positiv. De handläggare som 
kontaktats i samband med denna uppföljning har uppgett att det oftast fungerar bra i samverkan med 
de privata utförarna vilket är i fokus för denna uppföljning. En handläggare har uppgett brister gällande 
överföring av planer och månadsrapporter från VågaVa AB samt att kvaliteten på dem inte är 
tillfredsställande. Vid kontakt via telefon och uppföljningssamtal har det inte varit några problem utan 
handläggaren har fått alla uppgifter som hen behövt. En annan handläggare har också påtalat att det 
varit svårt att boka tider för uppföljning då kontaktperson arbetar skift. Handläggaren har även påtalat 
att möjligheten att mötas och följa upp klientens situation måste förbättras. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 

resultatet uppföljningen? 

Rapporten registreras i nämndens diarium. 
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§ 87 Dnr TEN 2022-005101.2.2.1 

Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport Uppföljning av utförare 
av kommunal verksamhet och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i april 2022 fastställt riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och 
styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också 
att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med 
uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen.  
  
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 12 § (2017:725) lämna över 
verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 
medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi.  
 
Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och 
systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra 
måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser och 
oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens 
insyn. 
När väghållningen för de delar kommunen ansvarar för genom avtal har 
lämnats över till en privat utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 10 
kap 8, 9 §§ (2017:725) kontrollera och följa upp verksamheten.  

Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska 
ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att 
bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Borås Stad är via Tekniska nämnden ansvarig för väghållningen inom 
detaljplanelagt område där kommunalt huvudmannaskap råder. I tätorterna har 
vägföreningar (samfälligheter) samma ansvar. Via avtal sköts vägnätet i 
tätorterna av Borås stad enligt avtal med vägföreningarna. 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet, 2022-08-11 
2. Tekniska nämndens uppföljning av utförare av kommunal verksamhet,  
    2022-08-11 
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1 Inledning 

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska 
kommunen enligt kommunallagen kontrollera och följa upp verksamheten. Huvudmannaskapet innebär 
att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta 
ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Borås Stad är via tekniska nämnden ansvarig för väghållningen inom detaljplanelagt område där 
kommunalt huvudmannaskap råder. I tätorterna har vägföreningar (samfälligheter) samma ansvar. Via 
avtal sköts vägnätet i tätorterna av Borås stad enligt avtal med vägföreningarna. Beskrivet 
väghållningsansvar gäller inte för det statliga allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. 

Kommunens ansvar för drift- och underhåll av vägnätet är indelat i 3 driftområden: 
Viskafors/Sandhult/Viared, Fristad/Dalsjöfors/Brämhult och Centralorten. 

Av särskilt intresse för allmänheten utgör den del av väghållningsansvaret som omfattar 
vinterväghållningen. 

2 Aktuella utförare 

Vinterväghållning 

För vintersäsongen 2021/2022 gäller ny upphandling från och med 2020-09-01 och fyra år framåt. 

Av de tre driftområdena upphandlades Viskafors/Sandhult/Viared och Fristad/Dalsjöfors/Brämhult i 
konkurrens enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Centralorten förhandlingsupphandlades 
med Borås stads servicekontor vilket juridiskt sett innebär att verksamheten bedrivs i egen regi. 

Koncerninköp på stadsledningskansliet genomförde LOU-upphandlingen på uppdrag och i dialog med 
tekniska förvaltningen i enlighet med upprättat förfrågningsunderlag. Avtalsuppföljning, beslut om 
sanktioner och det dagliga arbetet med val och ersättning för utförda insatser har skett på tekniska 
förvaltningen. 

Utfallet av upphandlingen enligt LOU blev att distrikten Viskafors/Sandhult/Viared och 
Fristad/Dalsjöfors/Brämhult vanns av Terranor AB (tidigare NCC Roads AB). 

Uppföljning av entreprenaderna görs utifrån kravställningen i förfrågningsunderlaget löpande i 
verksamheten. 
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3 Resultat av uppföljningen 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 

verksamheten 

Vinterväghållning 

”Kritik på teknik” är en enkätundersökning som SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör vart tredje 
år. Senaste undersökningen genomfördes 2022 där analysen av resultatet sammanfattades enligt 
följande: 

”Snöröjning och halkbekämpning. 

Ungefär hälften av kommuninvånarna är positivt inställda till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen, 
medan närmare hälften är negativt inställda. Om resultatet jämförs med senaste mätningen framkommer det att andelen 
positivt inställda är något högre i år.” 

Sett över tid kan konstateras att andelen ”nöjda” och ”mycket nöjda” med snöröjning och 
halkbekämpning i Borås har ökat från 2 av 10 (år 2016), 3 av 10 (år 2019) till 5 av 10 vid senaste 
enkätundersökningen 2022. Trots detta kan konstateras att Borås stad rankas på plats 87 bland 95 
deltagande kommuner i årets undersökning. 

Vintertid genomförs projektet Vintercyklist i samarbete med VG-regionen där en utvald grupp cyklister 
får vinterutrustat sin cykel och via rapportering under vintersäsongen ge feedback på hur det är att vara 
cyklist i Borås under vinterperioden. Under vintersäsongen 2021-2022 genomförde 39 cyklister 
projektet. Varje år summeras projektet i en rapport där synpunkterna sammanfattas och kommenteras 
av Tekniska förvaltningen. En del av rapporten avser vinterväghållning och renhållning. I slutet av 
projektet ges deltagarna möjlighet att svara på en enkät som summering av projektet. För 
vinterperioden 2021-2022 svarade 70 % av deltagarna (26 av 37) att de tycker att vinterväghållningen 
för cyklister generellt fungerar bra eller mycket bra. Resultatet överensstämmer väl med ”Kritik på 
teknik” där 75 % är positivt inställda till snöröjning och halkbekämpning bland de som cyklar vintertid 
en gång i veckan eller oftare. 

För att förbättra vinterväghållningen behövs ett större budgetanslag vilket tekniska nämnden yrkat på i 
flera år utan större framgång. Framförallt är syftet att förbättra snöröjning på bostadsgator (C-gator) 
där kriterierna för insatser vad avser snöröjning är lägst ställda jämfört med det övriga gatunätet. 
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3.2 Måluppfyllelse 

Vinterväghållning 

För vinterväghållningen mäts måluppfyllelsen utifrån de krav som beskrivs i förfrågningsunderlaget. 
Uppföljning sker löpande genom kontroller, felanmälningssystem och månatliga driftmöten. 

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 

föreskrifter 

Vinterväghållning 

Upphandlingskontraktet för vinterväghållningen följer det regelverk som överenskommits inom 
branschen med Allmänna bestämmelser(AB04) som grund tillsammans med material- och 
arbetsbeskrivningar. Fel och brister i utförandet regleras med viten enligt Administrativa föreskrifter 
(AF) vilka även innehåller hävningsklausul. 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 

Vinterväghållning 

I ”Visionen om framtidens Borås” framhålls i visionsområdet ”Omsorg om varandra och miljön” 
vikten av att främja hållbart resande. Inom vinterväghållningen ställs därför krav på hög standard för 
skötsel av cykelvägar och de större vägarna där kollektivtrafiken har anspråk på god framkomlighet 
vintertid. 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

Vinterväghållning 

Krav på kvalitet ställs i förfrågningsunderlaget som ligger till grund för avtalet. Justering kan göras 
under avtalstiden efter förhandling med entreprenören. Inför varje ny upphandling görs en 
genomgripande översyn av de krav som ställs. 
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4 Hur genomfördes uppföljningen 

Vinterväghållning 

Uppföljning sker löpande under vinterperioden dels genom kontroller av tekniska förvaltningens egen 
personal, genom felanmälan via Infracontrol samt månatliga driftmöten med entreprenören. Insatstider 
och omfattning av åtgärder kontrolleras också genom uppföljning via GPS-dokumentation vilket är 
kravställt i förfrågningsunderlaget. 

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 

utföraren varit? 

Vinterväghållning 

Samverkan mellan beställare och utförare sker genom driftmöten, minst en gång per månad. Brister i 
utförandet kontrolleras genom stickprovskontroller, utförda av beställaren. Genom systemet 
”Synpunkter och Felanmälan”, tillgängligt för Borås Stads invånare kan beställare säkerhetsställa att t ex 
åtgärdstider hålls. Beställares fordon är även utrustad med friktionsmätare för att kontrollera 
entreprenörs halkbekämpning. Fel och brister sanktioneras genom viten enligt AFC 5 (Administrativa 
Föreskrifter) och övrig handling 13.2 ”Vite vid försening” Beställare har rätt att häva avtalet enligt AFC 
8 i Administrativa Föreskrifter. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 

resultatet uppföljningen? 

Vinterväghållning 

Allmänheten har genom boras.se möjlighet att se vilken entreprenör som ansvarar för vilket område 
och vilka gator, gång och cykelvägar som ligger under tekniska förvaltningens ansvar. På boras.se finns 
även möjlighet att få svar på de vanligaste frågorna som rör vinterväghållning, kriterier för plogning och 
halkbekämpning, begreppsförklaring mm. Där ges också möjlighet till direkt insyn av vinterväghållning, 
detta genom ”Snödagboken”. Allmänheten har möjlighet prenumerera på tjänsten snödagboken och få 
direkt information på åtgärder som utförts. 

Allmänheten har också, via hemsidan, tillgång till ärendelista till sammanträden för tekniska nämnden, 
och kan begära ut uppföljningen utifrån den. 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00510 1.2.2.1 
 

  

 

Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport Uppföljning av utförare 
av kommunal verksamhet och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har i april 2022 fastställt riktlinjer för uppföljning av 

utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och 

styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också 

att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med 

uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen.  

  

Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 12 § (2017:725) lämna över 

verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 

medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 

bedrivs i egen regi.  

 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och 

systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra 

måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser och 

oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens 

insyn. 

När väghållningen för de delar kommunen ansvarar för genom avtal har 

lämnats över till en privat utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 10 

kap 8, 9 §§ (2017:725) kontrollera och följa upp verksamheten.  

Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska 

ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att 

bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Borås Stad är via Tekniska nämnden ansvarig för väghållningen inom 

detaljplanelagt område där kommunalt huvudmannaskap råder. I tätorterna har 

vägföreningar (samfälligheter) samma ansvar. Via avtal sköts vägnätet i 

tätorterna av Borås stad enligt avtal med vägföreningarna. 

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet, 2022-08-11 
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2. Tekniska nämndens uppföljning av utförare av kommunal verksamhet, 

2022-08-11 

Beslutet expedieras till 

1.   Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samarbetsformer Stadsarkivet/Föreningsarkivet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

 Godkänna förslaget att Föreningsarkivets medarbetare får anställning 

hos Kommunstyrelsen från och med 1 januari 2023. 

 Medel för personal ska tilldelas Stadsarkivet från och med 1 januari 

2023. 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-16          Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-17 Annette Carlson   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00552 1.3.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Jungvid 
 

Datum 

2022-11-16 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU3 
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Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 
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Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00552 1.3.1.0 

  

 

Samarbetsformer Stadsarkivet/Föreningsarkivet 

Kommunstyrelsens beslut 

 Godkänna förslaget att Föreningsarkivets medarbetare får anställning 

hos Kommunstyrelsen från och med 1 januari 2023. 

 Medel för personal ska tilldelas Stadsarkivet från och med 1 januari 

2023. 

 

Sammanfattning  

Föreningsarkivet i Borås bildades 1969 och man valde då att integrera 

föreningen i Stadsarkivet för att uppnå fördelar för båda parter. I samband med 

bildandet beslutades att Borås Stad skulle tillhandahålla lokaler och 

Stadsarkivarien fick uppdraget att biträda föreningen i dess arbete. Med åren 

uppstod svåra situationer för Stadsarkivarien när denne skulle hantera personal 

och administration olika. Det gav en negativ effekt i arbetsgruppen och 

problem uppstod eftersom organisationerna också var olika förberedda inför 

den digitala utvecklingen. 

Ett arbete påbörjades för att finna lösningar på problemen och diskussionerna 

resulterade i att de anställningar som föreningen hade ska gå över till 

Stadsarkivet. Kommunstyren föreslår därför att anställningskontrakten överförs 

till Stadsarkivet samt att medel för personal som tidigare tillfördes 

Föreningsarkivet i Borås tillförs Stadsarkivet från och med den 1 januari 2023. 

För att detta ska vara möjligt krävs också att den administrativa service som 

Föreningsarkivet har idag har i form av fakturahantering, attestering, budget 

och bokslut får föreningen själva tar ansvar för. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsarkivet är organiserat under Kommunstyrelsen och leds av en 

stadsarkivarie. I samma lokaler som Stadsarkivet har Föreningsarkivet i Borås 

sina lokaler. Föreningsarkivet i Borås bildades 1969 som föreningen 

Folkrörelsernas Arkiv i Borås men ändrade sitt namn 2008 till Föreningsarkivet 

i Borås. Man valde vid bildandet anställa personer med statligt stöd i 

föreningen. Orsaken till att man valde att anställningskontrakten skulle vara på 

Föreningsarkivet var att föreningen kunde räkna med fullt lönebidrag från 

staten samt att föreningens övriga kostnader av främst administrativ karaktär 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

skulle kunna täckas av Stadsarkivets budgetmedel. Det beslutades också att 

Borås Stad skulle tillhandahålla lokaler och stadsarkivarien fick uppdraget att 

biträda föreningen i dess arbete. Föreningen får dessutom administrativt stöd av 

Stadsledningskansliet olika avdelningar med bland annat utbetalning av lön, 

fakturahantering, attestering, budget och bokslut.   

Med åren uppstod svåra situationer för stadsarkivarien eftersom 

Föreningsarkivets personal inte lyder under samma kollektivavtal som 

Stadsarkivets personal och därmed inte har samma försäkringar, pensionsvillkor 

och andra förmåner. Det har gett en negativ effekt på arbetsgruppen och 

dubbelarbete för stadsarkivarien. Föreningsarkivet har med sin nuvarande 

bemanning haft svårigheter att ta hand om elektroniska leveranser ej heller haft 

förutsättningar att ägna sig åt proaktivt arbete med att söka upp nybildade 

föreningar och informera om sin verksamhet.  

Inför en rekrytering av en ny stadsarkivarie 2021 fick Stadsledningskansliet i 

uppgift att se över hur samarbetet har utvecklats över tid samt om det finns 

behov av förändringar. En utredning tillsattes under hösten 2020 som kom 

fram till ett förslag som innebar att Stadsarkivet skulle kunna ta över nuvarande 

tre anställningar från Föreningsarkivet. När personalen övergår i kommunal 

anställning har Föreningsarkivets styrelse inte längre något arbetsgivar-eller 

arbetsmiljöansvar. De kommer i fortsättningen vara anställda av 

Stadsledningskansliet/Stadsarkivet och de statliga bidragen kommer att 

administreras av Arbetslivsförvaltningen som kommer att tillse att medlen 

redovisas på rätt konto.   

Föreningsarkivets budgetäskanden till Kommunstyrelsen har varierat genom 

åren beroende på sysselsättningsgraden hos personalen, antalet anställda samt 

att statliga bidrag har varierat. De senaste tre åren har de mottagit 750 000 

kronor per år i genomsnitt. Föreningen har dessutom kunnat spara medel från 

år till år.  

Efter att Föreningsarkivets personal får anställning på Stadsarkivet behöver 

föreningens anslag fördelas. En del till Stadsarkivet för löner och övriga 

personaladministrativa kostnader och en mindre del ska tillföras 

Föreningsarkivet för kvarvarande föreningsadministration. Den del som avser 

bidrag till föreningens administration behöver föreningen äska om och hur 

föreningen har använt äskade medel ska beskrivas i en årlig 

verksamhetsberättelse från föreningen. De medel som har ackumulerats i 

föreningen kommer att räknas av mot äskandena. Den administrativa service 

som Föreningsarkivet har idag har i form av utbetalning av lön, 

fakturahantering, attestering, budget och bokslut kommer föreningen själva att 

behöva ta ansvar för.  De handlingar som Föreningsarkivet i Borås har tagit 

emot tidigare kommer även i fortsättningen att finnas deponerade hos 

Föreningsarkivet i Stadsarkivets lokaler men det är Stadsarkivet som tar ansvar 

för att arbetet med arkivering av handlingarna sker.  
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För att Stadsarkivet ska kunna ta över anställningarna krävs dels ett beslut om 

att Föreningsarkivets personal får anställning på Stadsarkivet samt att medel 

överförs. För att Föreningsarkivet ska ta över de administrativa uppgifterna från 

Staden måste stadgarna ändras. En sådan stadgeändring måste hemställas till 

Staden och kommer att behandlas i ärende KS 2022-00458. Det står således 

staden fritt att besluta om omfördelning av budgetmedel samt att inrätta fler 

tjänster på Stadsarkivet utan att det bryter mot Stadens egna regler eller 

föreningens stadgar.    

Kommunstyren föreslår därför att anställningskontrakten överförs till 

Stadsarkivet samt att medel för personal som tidigare tillfördes Föreningsarkivet 

i Borås tillförs Stadsarkivet från och med den 1 januari 2023. 

 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag styrelsemöte 8 november 2022, 2022-11-15  

2. Stadgeändringar 2022 Föreningsarkivet, 2022-11-14 

 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsarkivet, Stadsarkivet@boras.se 

2. Föreningsarkivet i Borås, Sparregatan 20, 503 36 Borås 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 





















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, 

kvarteret Åre, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunen säljer 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81 för 11 300 000 kronor till 

BRA Framtid 17 AB. 

 

 

Datum 

2022-11-02 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00809 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2022-10-28 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00809 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, 

kvarteret Åre, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen säljer 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81 för 11 300 000 kronor till 

BRA Framtid 17 AB. 

Ärendet i sin helhet 

Ett köpeavtal har upprättats med BRA Framtid 17 AB, om försäljning av 25 

000 m2 av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen. 

Marken säljs grovplanerad och köpeskillingen är 11 300 000 kronor. 

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2023-07-31 påbörjar byggnation på 

området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för Eton Systems AB:s 

verksamhet.  

Avtalet innefattar, förutom överlåtelsen, även en option om möjlighet för 

köparen att förvärva ytterligare mark av kommunen. Optionen avser mark 

direkt norr om det område som detta köpeavtal avser.  

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta 

3. Letter of intent 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. fredrik@travelmate.se 

2. jonas.haggson@brabygg.se 

3. magnus.andersson@brabygg.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Avdelningschef 

mailto:jonas.haggson@brabygg.se
















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förvärv av fastigheten Kilsund 4 vid 

Evedalsgatan/Norrby Långgata på Landala 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunen köper fastigheten Kilsund 4 för 22 000 000 kronor enligt upprättat 

köpeavtal. 

 

 

 

Datum 

2022-11-17 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00844 3.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 
 

Datum 

2022-11-16 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00844 3.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förvärv av fastigheten Kilsund 4 vid 

Evedalsgatan/Norrby Långgata på Landala 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen köper fastigheten Kilsund 4 för 22 000 000 kronor enligt upprättat 

köpeavtal. 

Ärendet i sin helhet 

Fastigheten Kilsund 4 är beläget i kvarteret Landala i hörnet 

Evedalsgatan/Norrby Långgata alldeles intill riksväg 42. Fastigheten är idag 

obebyggd, men inom fastigheten har det historiskt funnits textilverksamhet 

sedan slutet av 1800-talet. Under senare år fanns butiker, restaurang, lekland 

m.m. innan en omfattande brand skede 2019. Idag är samtliga byggnader rivna 

och en ny ishall planeras att uppföras inom fastigheten. Ishallen kommer att 

uppföras och förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Tomten uppgår till 10 873 m² och utgörs till största delen av en grusad plan yta 

som tidigare var bebyggd.  

Kommunen har blivit erbjuden att förvärva fastigheten Kilsund 4 till en 

köpeskilling om 22 000 000 kronor. Tillträde och betalning sker 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal, 2022-11-14 

2. Bilaga 1, 2022-11-14 

3. Bilaga 2, 2022-11-14 

4. Översiktskarta, 2022-11-14 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen, LN.diarium@boras.se 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Mark- och exploateringschef 
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Mellan Borås Stad, 212000-1561, genom Kommunstyrelsen, 501 80 BORÅS, nedan kallad 
kommunen och Ås Härads Kilsund AB, 556388-2884, Box 1136, 501 11 BORÅS, nedan kallad 
bolaget. 

 

KÖPEAVTAL 

 

1. Överlåtelseförklaring 
Bolaget överlåter genom försäljning till kommunen fastigheten Borås Kilsund 4, se bilaga 1. 
Fastigheten överlåtes fri från samtliga eventuella penninginteckningar och/eller övriga 
eventuella skuldförbindelser. 
 

2. Köpeskilling 
Köpeskillingen är tjugotvåmiljoner (22 000 000) kronor. 
 

3. Tillträde 
Fastigheten köps, under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande enligt punkt 15 
nedan, med tillträde 2022-12-31 eller tidigare datum enligt överenskommelse. Äganderätten 
till fastigheten övergår på kommunen först på tillträdesdagen. Lagfart får inte sökas förrän 
köpebrev har utfärdats. 
 

4. Betalning 
Köpeskillingen ska betalas kontant senast på tillträdesdagen den 2022-12-31. Köpeskillingen 
ska insättas på bolagets konto i Sparbanken Sjuhärad: 8032-5, 4 044 418-4. 
 

5. Inteckningar 
Bolaget garanterar att fastigheten vid tillträdet inte är intecknat till högre belopp än vad som 
framgår av fastighetsregistret, se bilaga 2. Bolaget skall lösa eventuella lån och pantbrev skall 
överlämnas till kommunen på tillträdesdagen. I övrigt garanterar bolaget att inte andra 
gravationer (servitut, nyttjanderätter etc.) belastar fastigheten än de som finns redovisade i 
fastighetsregistret. 
 
Om pantbrev saknas vid förvärvet har kommunen rätt att hålla inne ett belopp som 
motsvarar inteckningen. Bolaget bekostar och ombesörjer dödning av pantbrev. 
 

6. Fastighetsavgift/fastighetsskatt 
Såsom lagfaren ägare till fastigheten den 1 januari 2023 har kommunen betalningsskyldighet 
för fastighetsavgiften/fastighetsskatten. 
 

7. Övriga utgifter för fastigheten 
Bolaget skall fram till och med tillträdesdagen betala samtliga övriga kostnader för 
fastigheten. Övriga utgifter för fastigheten för tiden efter tillträdesdagen betalas av 
kommunen. 
 

8. Försäkringar 
Bolaget förbinder sig att hålla fastigheten fullvärdesförsäkrad till och med tillträdesdagen. 
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9. Faran för fastigheten 

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar 
bolaget för skadan eller försämringen om den beror på bolagets vanvård, på att bolaget 
orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda 
över. Kommunen får dock räkna med normal förslitning. Faran ligger på kommunen, om 
fastigheten ej tillträtts på grund av dröjsmål. 
 

10. Lagfart och fastighetsbildning 
Kostnad för lagfart och eventuell fastighetsbildning betalas av kommunen. 
 

11. Lånekostnader 
Parterna är medvetna om att det normalt är förenat med kostnader att lösa lån som belastar 
fastigheten och att denna kostnad inte går att fastställa före lösendagen. Kostnader vid lösen 
av bolagets lån betalas av bolaget. 
 

12. Överlämning av handlingar 
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts i enlighet med villkoren i detta kontrakt skall bolaget till 
kommunen, för kommunens undertecknande, överlämna kvitterat köpebrev avseende 
fastigheten samt för lagfarts vinnande erforderliga handlingar. 
 

13. Fastigheternas skick 
På tillträdesdagen skall det aktuella området vara städat och avröjt från all lös egendom 
tillhörande bolaget. Lös egendom som inte är bortforslad på tillträdesdagen tillfaller 
kommunen. 
 
Bolaget förbinder sig att från och med kontraktsdagen ej företaga eller underlåta något som 
kan minska fastighetens värde. 
 
Fastigheten överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för bolagets undertecknande av 
detta avtal. Kommunen godtar områdets skick och avstår med bindande verkan från alla krav 
på bolaget på grund av fel och brister på fastigheten. 
 
Bolaget frånsäger sig allt ansvar för fastighetens mark- och grundförhållanden. Det åligger 
kommunen att vidta och bekosta erforderliga undersökningar, tillstånd och eventuella 
åtgärder. 
 

14. Kommunens skyldighet 
Från och med tillträdesdagen övertar kommunen bolagets skyldighet enligt alla för 
fastighetens behöriga skötsel träffade avtal, vilka kommunen tagit del av, såsom rörande 
renhållning, leverans av vatten, elektricitet allt i den mån dessa avtal inte kan sägas upp att 
upphöra nämnda dag. 
 

15. Giltighet 
Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkännes av Kommunfullmäktige i Borås Stad 
genom beslut som vinner laga kraft. Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att detta 
villkor inte uppfyllts, skall ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part. 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav kommunen och bolaget tagit var sitt. 
 
 
Borås 2022-   Borås 2022- 
 
Borås Stad   Ås Härad Kilsund AB 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Ulf Olsson   Johan Strömberg 
Kommunstyrelsens ordförande  VD 
 
 
 
_________________________ 
Elisabeth Eickhoff 
Markchef 
 
 
 
 
Kommunens namnteckning bevittnas Bolagets namnteckning bevittnas 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
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bc[dYeRfgdêèa[R̂c̀hihLP

jklmn̂SLPIoKHPHH

pqr833

-�����
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Renhållning i centrum 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktige beslutar om undantag från sitt beslut 2017-08-17 §150 

omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen. Detta 

innebär att Borås Stad får möjlighet att genom Servicekontoret teckna avtal 

med fastighetsägarna att sköta hela gaturummet. 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-02 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-09 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00750 3.3.3.2 Programområde 05 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2022-10-28 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00750 3.3.3.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Renhållning i centrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar om undantag från sitt beslut 2017-08-17 §150 

omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen. Detta 

innebär att Borås Stad får möjlighet att genom Servicekontoret teckna avtal 

med fastighetsägarna att sköta hela gaturummet. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden beskriver att i centrala Borås som i många andra städer är 

ytorna mellan husen uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är 

vanligt att gatan ligger under kommunalt ansvar och området intill husväggen 

under privat ansvar. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det 

effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 

beställare gör det. Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar 

utanför sin fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 

gångbanerenhållning med mera”. Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med 

fastighetsägarna om att sköta renhållning i Borås centrala delar mot att 

fastighetsägarna betalade ersättning. År 2020 sade Servicekontoret upp alla 

dessa avtal med hänvisning till beslut i Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. 

Servicekontoret tolkar beslutet som att de är förhindrade att utföra renhållning 

på fastighetsägarens del av gaturummet.  

Borås Stad har sedan 2012 utfört skräpmätning i de centrala delarna av staden. 

Mätningen utförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån. I år är det första 

gången mätningen visar en ökad nedskräpning. Fram till 2021 hade mängden 

skräp halverats i de centrala delarna. Fastighetsägarnas organisation CiB har 

uttryckt en önskan att nya avtal tecknas. Kommunfullmäktiges beslut pekar ut 

Servicekontoret specifikt men förutsätts gälla samtliga kommunala förvaltningar 

då dessa är samma juridiska person och varken näringsliv, statliga myndigheter, 

Svenska kyrkan eller den vanlige boråsaren i normalfallet ser någon skillnad. 

Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 

besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 

cityringen i syfte att Borås Stad får möjligheten att genom Servicekontoret 

teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. Ett alternativt 

förslag är att Kommunfullmäktige upphäver beslutet. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Tekniska nämndens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Servicenämnden 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr TEN 2022-00639 3.3.3.2 

Renhållning i centrum 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett undantag, 
omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen, från sitt 
beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får möjligheten att genom 
Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. 

Sammanfattning av ärendet 

I centrala Borås, precis som i många andra städer, är ytorna mellan husen 
uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är vanligt att gatan ligger 
under kommunalt ansvar och området intill husväggen ligger under privat 
ansvar. Skräpet känner dock inga gränser utan blåser från den ena sidan till den 
andra. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det naturligtvis 
effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 
beställare gör det, som ett exempel. 

Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar utanför sin 
fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 
gångbanerenhållning med mera”. 

Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med fastighetsägarna om att sköta 
renhållning i Borås centrala delar, mot att fastighetsägarna betalade ersättning. 
2020 sade Servicekontoret upp alla dessa avtal med hänvisning till ett beslut i 
Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. Servicekontoret tolkar beslutet som att 
de är förhindrade att utföra renhållning på fastighetsägarens del av gaturummet. 

Sedan dess upplevs det något skräpigare i centrum och Borås har fallit några 
positioner i en nationell rankning. Borås Stad har sen 2012 utfört skräpmätning 
i de centrala delarna av staden. Mätningen utförs i samarbete med Statistiska 
Centralbyrån. I år är det första gången mätningen visar en ökad nedskräpning. 
Fram till 2021 har mängden skräp halverats i de centrala delarna, tyvärr har 
denna trend brutits i år. Fastighetsägarnas organisation CiB har vidare uttryckt 
en önskan om att nya avtal tecknas. 

Kommunfullmäktiges beslut pekar ut Servicekontoret specifikt men förutsätts 
gälla samtliga kommunala förvaltningar då dessa är samma juridiska person och 
varken näringsliv, statliga myndigheter, Svenska kyrkan eller den vanlige 
boråsaren i normalfallet ser någon skillnad.  

Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 
besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 
cityringen, från sitt beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-28 
 

 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

möjligheten att genom Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och 
sköta hela gaturummet. 

Ett alternativt förslag är att Kommunfullmäktige upphäver beslutet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-17, §150 

2. KF Skrivelse 

 

 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Palm 
Handläggare 
033 357480 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-09-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2022-00639 3.3.3.2 
 

  

 

Renhållning i centrum 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett undantag, 

omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen, från sitt 

beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får möjligheten att genom 

Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. 

Ärendet i sin helhet 

I centrala Borås, precis som i många andra städer, är ytorna mellan husen 

uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är vanligt att gatan ligger 

under kommunalt ansvar och området intill husväggen ligger under privat 

ansvar. Skräpet känner dock inga gränser utan blåser från den ena sidan till den 

andra. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det naturligtvis 

effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 

beställare gör det, som ett exempel. 

Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar utanför sin 

fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 

gångbanerenhållning med mera”. 

Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med fastighetsägarna om att sköta 

renhållning i Borås centrala delar, mot att fastighetsägarna betalade ersättning. 

2020 sade Servicekontoret upp alla dessa avtal med hänvisning till ett beslut i 

Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. Servicekontoret tolkar beslutet som att 

de är förhindrade att utföra renhållning på fastighetsägarens del av gaturummet. 

Sedan dess upplevs det något skräpigare i centrum och Borås har fallit några 

positioner i en nationell rankning. Borås Stad har sen 2012 utfört skräpmätning 

i de centrala delarna av staden. Mätningen utförs i samarbete med Statistiska 

Centralbyrån. I år är det första gången mätningen visar en ökad nedskräpning. 

Fram till 2021 har mängden skräp halverats i de centrala delarna, tyvärr har 

denna trend brutits i år. Fastighetsägarnas organisation CiB har vidare uttryckt 

en önskan om att nya avtal tecknas. 

 

Kommunfullmäktiges beslut pekar ut Servicekontoret specifikt men förutsätts 

gälla samtliga kommunala förvaltningar då dessa är samma juridiska person och 

varken näringsliv, statliga myndigheter, Svenska kyrkan eller den vanlige 

boråsaren i normalfallet ser någon skillnad.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 

besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 

cityringen, från sitt beslut den 2017-08-17, §150, så att Borås Stad får 

möjligheten att genom Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och 

sköta hela gaturummet. 

Ett alternativt förslag är att Kommunfullmäktige upphäver beslutet. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-17, §150 

2. KF Skrivelse 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samlokalisering hemsjukvård Vård- och 

äldreförvaltningen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för samlokalisering 

hemtjänst under förutsättning att Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslaget 

 

 

 

Datum 

2022-11-02 Anna Svalander   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-09 Niklas Arvidsson    

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner    

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00463 2.6.1.2 Programområde 05 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2022-11-01 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00463 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Samlokalisering hemsjukvård Vård- och 

äldreförvaltningen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för samlokalisering 

hemsjukvård under förutsättning att Vård- och äldrenämnden tillstyrker 

förslaget. 

 

 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 

äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 

samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   

I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 

samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 

för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  

Avtalsförslaget på adressen Armbågavägen 3 har en hyrestid på 10 år. Ytan är 

ca 1 852 kvm med en hyra på 1 634 kr/kvm. 

 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 

laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

Ärendet återremitterades, genom en minoritetsåterremiss, av 

Kommunfullmäktige 2022-08-25 för att kompletteras med en ”bredare analys”. 

Kommunstyrelsen anser att det är Vård- och äldrenämndens uppgift att 

genomföra behövliga analyser, för att inom ramen för sitt reglemente och sin 

budget driva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Detta principiella 

ställningstagande besvarar återremissen.   

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, avtalsförslag och ritning, 2022-05-17 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Armbåga 1
Adress Armbågavägen 3
Hyresvärd Cernera Armbåga 1 KB
Yta ca 1 852 kvm
Hyra 3 025 000 1 634 kr/kvm
Index 60%
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-12-01
Moms Exkl.

Hyra Vård och äldrenämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 604 kr/kvm
Årshyra 2 970 608 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 1 852 kvm



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr LFN 2022-001812.6.1.2 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  
 
Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning 

 







 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022 00181 2.6.1.2 
 

  

 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 

äldreförvaltningen  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 

äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 

samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   

I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 

samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 

för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  

 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 

laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



Nytt avtal, Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Armbåga 1
Adress Armbågavägen 3
Hyresvärd Cernera Armbåga 1 KB
Yta ca 1 852 kvm
Hyra 3 025 000 1 634 kr/kvm
Index 60%
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-12-01
Moms Exkl.

Hyra Vård och äldrenämnden
Yta
Schablonhyra ny 1 604 kr/kvm
Årshyra 2 970 608 kr/år

Hyran kan komma att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

ca 1 852 kvm
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Sammanträdesdatum 

2022-05-17 

Lokalförsörjningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 75 Dnr LFN 2022-001812.6.1.2 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas. 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag

2. Ritning



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022 00181 2.6.1.2 
 

  

 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 

äldreförvaltningen  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 

äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 

samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   

I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 

samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 

för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas.  

 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 

laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag 

2. Ritning                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads Miljöprogram 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Borås Stads Miljöprogram antas 

 

 

 

 

Datum 

2022-11-03 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-11-09 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2022-11-09 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00470 3.2.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 

2022-10-28 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

Sp1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borås Stads Miljöprogram 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stads Miljöprogram antas. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 

gånger. Under 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål för att 

hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument 

som innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Det har tidigare saknats ett 

helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 

miljöarbete. Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop 

strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 

klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.  

Miljöprogrammet ersätter befintliga miljömål och miljöpolicy.  

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 

miljöområdet. Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer 

övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring hur vi inom staden 

arbetar med exempelvis miljöcertifieringar och regionala och nationella 

åtaganden inom miljö och klimat. 

Miljöprogrammet beskriver ett samlat tillitsbaserat arbetssätt för miljöfrågor 

inom kommunkoncernen. Detta är väldigt bra, men det är viktigt att påpeka att 

det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och vägledning.  

Samtliga yttrande remissinstanser tillstyrkte Borås Stads Miljöprogram, varav 

vissa under förutsättning att inkomna synpunkter hanteras. Alla yttranden med 

tillhörande skrivelser och synpunkter har hanterats, beaktats och i flera fall 

implementerats i slutversionen av Borås Stads Miljöprogram. 

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Miljöprogram inkl bilaga 

2. Remissammanställning Miljöprogram 
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Borås Stads 
styrdokument

Planerande
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

INGEN
FATTIGDOM

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx 
Dnr: 2022-1430
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
För uppföljning ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2026

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål.

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

https://www.globalamalen.se
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1 Inledning
Borås Stad ska vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt gemensamma miljöarbete 
vill Borås Stad skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. 

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i processen för att samla 
ihop stadens miljöarbete och samordna uppföljning av exempelvis Borås Stads energi- och 
klimatstrategi, avfallsplan och koldioxidbudget. En grundläggande del av miljöprogrammet är 
Borås Stads miljöpolicy som gäller alla verksamheter och allt arbete ska utgå från miljöpolicyns 
principer och krav.

Energi- och 
klimatstrategi

Miljöprogrammet

VA-plan

Avfallsplan

1 2
3 4

Borås Stad har flertalet styrdokument som tillsammans utgör viktiga delar av stadens samlade 
miljö- och klimatarbete tillsammans med stadens övriga styrdokument för att förstärka och  
realisera arbetet med att nå stadens vision.

Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna 
i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i tillhörande 
andra styrdokument inom miljö- och klimatområdet. Globala hållbarhetsmål inom Agenda 
2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (se bilaga 1), Miljöbalken och vår lokala 
miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram Miljöprogrammet. 

2 Syfte
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan 
samt öka organisationens positiva miljöeffekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i 
en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och 
systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen.   

3 Mål
Målet är att skapa god bebyggd miljö1, ökad biologisk mångfald, minskad resursanvändning 
och en god livskvalitet för boråsarna. 

1 Definition av God bebyggd miljö är att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
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4 Miljöpolicy
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka kommunens positiva 
miljöeffekter. Borås Stad ska vara en ledande miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter 
och delar sina egna erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. Arbetet ska präglas 
av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, utveckling och samarbete.

4.1 Miljöprinciper för Borås Stads verksamheter 
Miljöprinciper och krav gäller Borås Stads samtliga verksamheter och ska vara grundläggande 
i arbetet med Miljöprogrammet och dess tillhörande handlingsplaner.

• Kunskapskravet. Vi skaffar sig den kunskap som behövs för att skydda människors 
hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla ett rikt växt- och djurliv.

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker för skador på 
hälsan eller miljön. 

• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna 
och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning. 

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan bedrivas med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för miljön.

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och hälsofarliga 
produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga alternativ. 

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att sköta och nyttja 
vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att uppnå nationella miljömål 
kopplade till biologisk mångfald samt minska negativa effekter av invasiva arter. 

5 Miljöprogrammets kriterier
Gemensamma, grundläggande och obligatoriska kriterier för Borås Stads arbete med ekologiska 
hållbarhetsdimensionen. 

• Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning och 
uppdatera kunskapen vart 4:e år. 

• Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem eller uppfylla 
kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem.

• Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål, bilaga 1.

• Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och miljöberättelser för att 
realisera Miljöprogrammet.
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6 Arbetsområden 
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart Borås. 
Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar 
konsumtion. Inom varje huvudområde finns delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån. 

6.1 Hållbar natur
Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på miljöområdet. 
Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och tankesätt i hela kommunkoncernen. 
Nedanstående områden är identifierade som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet 
att bidra med positiva förbättringar inom naturområdet. Borås Stad ska arbeta utifrån globala 
hållbarhetsmål inom Agenda 2030, nationella miljömål och antagna regionala miljömål (bilaga 1). 

Biologisk mångfald

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt växt- och 
djurliv. Borås Stad ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt markinnehav på ett 
sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. Borås Stad ska även arbeta för att 
minska negativa effekter av invasiva arter. Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden 
ska skyddas, utvecklas eller nyskapas.

Miljöövervakning

Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden inom kommunen ska kartläggas 
och dokumenteras.

Blågrön infrastruktur

Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande rekreationsstråk och 
ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Borås Stad ska bibehålla eller förstärka befintliga 
gröna och blå stråk. 

Levande sjöar och vattendrag

Borås Stad ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och vattendrag 
och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska fortsatt vara god nåbarhet 
för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.  

Kompensationsåtgärder

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella miljöer och strukturer 
som uppkommer av exploatering ska kompenseras. 

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller nyskapas. Goda 
miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella lösningar där offentliga platser fyller 
flera olika funktioner. Fungerande ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator 
för att uppnå balans i ekosystem och bebyggda miljöer. 

Kommunikation

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom kommunikation 
och rådgivning såväl internt som externt. 
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6.2 Hållbart samhälle 
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en god 
samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft mot pågående 
och kommande miljöutmaningar. Verksamheter inom Borås Stad ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen.  
En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse 
och infrastruktur är av största vikt. 

Ren luft, mark och vatten

Borås Stad ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i luft, 
mark och vatten från exempelvis verksamheter, trafik, markradon och förorenad mark samt 
kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden. 

Mindre buller

Borås Stad ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som genom 
sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger positiva miljöeffekter. 
Borås Stad ska värna bullerfria, så kallade tysta områden.

Hållbar fysisk planering och bebyggelse

Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska Borås Stad arbeta för att 
säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor.

Hushållning av resurser

Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. Det kan 
exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade och ekologiskt känsliga 
mark- och vattenområden från exploatering samt att återskapa våtmarker.

Kommunikation

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka kunskapen om 
hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.



8

  
Borås Stad  |  Program 

Miljöprogram

6.3 Hållbar konsumtion
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, användning, 
underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i alla led. Pressen på våra 
gemensamma resurser är stor då världens befolkning och konsumtion ständigt ökar. Uttaget 
av jungfruligt material måste minska och Borås Stad måste bli bättre på att nyttja det material 
som redan finns i kretsloppet. 

Giftfri upphandling 

Borås Stad ska vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska och fasa ut mängden skadliga och miljöfarliga ämnen inom 
våra verksamheter ska prioriteras utifrån SIN-listan 2.  

Livsmedel

Borås Stads alla verksamheter ska vid inköp verka för att öka andelen hållbart producerade 
livsmedel. Borås Stads alla verksamheter ska verka för att andelen ekologiska livsmedel ska 
motsvara nationella inköpsmål för ekologiska livsmedel 3. 

Cirkulära flöden

Borås Stad ska vid nyinköp eller inköp av återbrukade produkter, prioritera produkter där 
materialet kommer från ett cirkulärt flöde. Livslängd och möjlighet till reparation ska vara tungt 
vägande faktorer i upphandling av varor.  Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar 
där det är möjligt.

Kommunikation

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka kunskapen om 
hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som vill 
gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen.  
3 Regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i offentlig sektor är 60% till 2030.
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7 Arbetssätt 
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera Miljöprogrammet, 
gemensamma kriterier och de utpekade områdena i respektive budget och verksamhetsplan. 
Borås Stad ska etablera en förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp 
med tillhörande expertgrupp 4. 

Expertgruppen kommer tillsammans med arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och 
styrelser i arbetet med åtaganden och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser. Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter 
från olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena. 

Miljökoordinatorer, miljösamordnare eller annan ansvarig ska samordna miljöarbetet gällande 
miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvara för att bistå nämnd eller 
styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken.

Miljöprogrammet är en del i ett övergripande arbetssätt och process att samla stadens 
miljöarbete och samordna uppföljning. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser för såväl de tre arbetsområdena som beskrivs i detta 
Miljöprogram (Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion) som för tillhörande 
andra styrdokument inom miljö- och klimatområdet (som exempelvis energi- och klimatstrategin). 
Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med miljöcertifiering.  

För att göra detta krävs att verksamheterna:  

• kartlägger och konsekvensbedömer nuläget inom de tre arbetsområdena och 
underliggande delområden.

• prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden som 
verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål och åtgärder.

• förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse.

• uppdaterar handlingsplaner efter revidering och eventuella förändringar i arbete, 
mål eller åtgärder.

• årligen följer upp sitt miljöarbete och arbetar för att förbättra det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 Expertgruppen är ingen fast grupp utan kommer ändras kontinuerligt och tillsättas av medarbetare med spetskompetens efter behov.
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8 Uppföljning
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma mål, 
framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala åtgärdsprogrammet för miljömål 
och rapportering till Miljö- och konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas 
miljökoordinatorer, miljösamordnare eller annan ansvarig som samordnar miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning 
och sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag 
till Kommunfullmäktige. 

9 Bilagor
9.1 Bilaga 1. Globala-, nationella- och regionala mål kopplat till programmet.
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Datum

2022-10-06

Bilaga 1. Globala-, nationella- och regionala 
mål kopplat till programmet
Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av 
de globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta 
med redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar 
har utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete. 

Agenda 2030 – Globala mål
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala 
målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras 
och följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030:

Mål 2 – Ingen hunger
Delmål 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder

Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Delmål 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning

Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser

Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Delmål 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

Delmål 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Delmål 9.B Stöd diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri

Sida

1(4)
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Mål 11 – Hållbara städer och samhällen
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv

Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan

Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling

Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Mål 14 – Hav och marina resurser
Delmål 14.1 Minska föroreningarna i haven

Delmål 14.3 Minska havsförsurningen

Delmål 14.4 Främja hållbart fiske

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten

Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar

Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem

Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning

Nationella mål
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna 
i Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar 
att efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. 
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Globala-, nationella- och regionala mål

Generationsmålet
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Bara naturlig försurning

• Giftfri miljö

• Ingen övergödning

• Levande sjöar och vattendrag

• Grundvatten av god kvalitet

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap

• God bebyggd miljö

• Ett rikt växt- och djurliv

Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, 
Säker strålmiljö och Storslagen fjällmiljö.

Regionala mål - Åtgärdsprogrammet för miljömål. 
Utmaningar för Västra Götaland 
Åtaganden för Borås Stad är antagna i Kommunstyrelsen dock ej antagna i Kommunfullmäktige 
sjätte oktober 2022. 

Länsstyrelsen Västra Götalands län har uppdaterad det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömål. Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2022–2025 och berör regionala och lokala 
aktörer i Västra Götalands län. Åtgärderna ska bidra till at vi når de regionala miljömålen 
”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”. Utifrån det miljömålsarbete som planeras eller 
pågår i kommunkoncernen så antar Borås Stad göra följande åtaganden i åtgärdsprogrammet 
för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025:
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Globala-, nationella- och regionala mål

KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS), c) Undersöka enskilda vattentäkter i 
närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.

V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

SO1. Anlägga nya våtmarker

SO4. Skydda värdefulla skogsområden, b) Skydda värdefulla skogsområden genom 
frivilliga avsättningar. c) Skydda tätortsnära skogar

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder, b)  
Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.

SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken 
finns med i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov.

SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd, b) Frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, 
a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser, b) Ta fram och inarbeta aktuella 
naturvårdsplaner i fysisk planering. 

SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

SO18. Ta fram kommunala skogspolicys

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola, a) Förbättra inomhusmiljön 
inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare, b) Förbättra inomhusmiljön 
inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet.

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering, a) Kommuner arbetar med 
barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens processer. Länsstyrelsen 
ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden. 

BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter 

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder, a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande 
och utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att 
stärka biologisk mångfald och klimatanpassning.

Styrdokument
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden.
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Nämnder 
 
 

Nämnder 
 
Arbetslivsnämnden 
Nämnden saknar förtydligande och resonemang hur Miljöprogrammet hänger ihop 
med övriga styrdokument på miljöområdet, främst Energi- och klimatstrategin. Det är 
viktigt att det blir en samlad styrning och inte många olika mål och uppföljningar. 
Svar: Beaktas, korrigeras.  

Fritids- och folkhälsonämnden 
I detta arbete så är det en önskan från Fritids och folkhälsonämnden att redovisning 
av måluppföljningen och dess svarsfrekvens ses över. Samordning och genomförande 
genom en form av års hjul i Stratsys där ev. workshops och fokusområden tas upp 
löpande under året är bra.  
Svar: Beaktas. 
 
I bilagan till Borås Stads miljöprogram lyfts vilka mål och delmål staden ska ha utifrån 
den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. Här vore det bra att veta hur detta ska 
följas upp.  
Svar: Miljöprogrammet ska följas upp genom handlingsplaner. 
  
Kommer indikatorer att mätas och i så fall vilka?  
Svar: Det beror på vilka individuella mål som förvaltning eller bolag sätter för sin 
verksamhet i sina handlingsplaner samt vad som står i regionala åtgärdsprogrammet. 

Det är viktigt att det finns indikatorer som mäter hur väl staden når målen. Om det 
kommer finnas indikatorer vore det också intressant att föra in relevanta indikatorer i 
Borås Stads Välfärdsbokslut, under avsnittet Hållbara städer och miljöer. 
Svar: Se svar ovan.  

Kompensationsåtgärder: Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå 
och kulturella miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska 
kompenseras. Vid sådant som kan komma att innebära förändringar inom Fritids- 
och folkhälsonämndens ansvarsområden (t ex idrottsplatser, badplatser, spår och 
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leder), förväntas att kompensationsåtgärder ges. Detta behöver då tydliggöras i ett 
tidigt skede, inom samhällsbyggnadsprocessens relevanta delar. 
Svar: Dokumentet Vägledning för planläggning av ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder 
finns för Borås Stad.   

Förskolenämnden 
Nämnden lyfter behovet av stöd från Miljöförvaltningen kring arbetssätt och de 
arbetsprocesser som beskrivs i miljöprogrammet.  
Svar: Beaktas. Det kommer finnas stöd att tillgå.  

De principer och krav som remissen tar upp stämmer inte överens med alla principer 
som finns i Miljöbalken och på Naturvårdsverkets webbsida. Nämnden önskar 
förtydligande om hur urvalet av principer har gjorts.  
Svar: Principerna kommer från tidigare miljöpolicy och är fortfarande aktuella. Vi har 
även lagt till en princip om ett rikt växt- och djurliv. Urvalet gjordes med bakgrund av 
att vi ville harmoniera med skrivelser från Miljöbalken men anpassat till Borås Stads 
förutsättningar.    

I förslaget beskrivs att samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en 
miljöutbildning och uppdatera kunskapen vart 3:e år. Förskolenämnden vill att kravet 
ska ändras till att vara en rekommendation så att det kan anpassas efter respektive 
nämnds förutsättningar.  
Svar: Korrigeras till vart 4:e år.  

Nämnden anser att åtaganden och mål inom det Regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömål bör integreras i Miljöprogrammet så att det är tydligt vad det innebär för 
verksamheterna.  
Svar: Bilaga 1 till miljöprogrammet redovisar stadens åtaganden gällande Regionala 
åtgärdsprogrammet för Västra Götaland. 

Med hänsyn till de stigande livsmedelspriserna anser inte nämnden att målen kring 
livsmedel gällande KRAV: kriterier för nivå Silver är realistiska, om inte 
kompensation utgår i motsvarande omfattning.  
Svar: Beaktas, efter samtal med kost och upphandling korrigeras mot nationellt mål. 
Nämnden håller inte med om att expertgruppen ska bestå av representanter från 
förvaltningarna. Det finns inget utrymme i befintliga tjänster för ytterligare uppdrag.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Till sist vill nämnden påpeka att det vore fördelaktigt om gemensamma mallar tas 
fram till handlingsplan, miljöberättelser och kartläggning för att underlätta i arbetet 
samt för att göra det enhetligt inom staden. 
Svar: Tillgodoses i kommande arbete.  

 
Grundskolenämnden 
Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser för att skapa goda förutsättningar 
att genomföra programmets intentioner och åstadkomma en verklig förändring i 
verksamheterna. Grundskolenämnden behöver ekonomiskt tillskott för att kunna 
tillstyrka remissen.  
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Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Nämnden lyfter också behovet av stöd från Miljöförvaltningen kring arbetssättet och 
arbetsprocesserna som beskrivs i miljöprogrammet. 
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser för att skapa goda förutsättningar 
att genomföra programmets intentioner och åstadkomma en verklig förändring i 
verksamheterna.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Nämnden ställer frågan: Hur ska förvaltningar arbeta vidare med programmet, det vill 
säga om varje förvaltning ska ta fram egna delmål som ska inkluderas i budget och 
verksamhetsplaner?  
Svar: Beaktas. Tillgodoses i kommande arbete. Ansvaret ligger på berörda nämnder 
och Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 
 

Idag görs flera separata miljöuppföljningar. Det skulle kunna vara en fördel om 
processerna systematiseras och förenklas för att bättre synliggöra miljöarbetet.  
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

De principer och krav som remissen tar upp stämmer inte överens med alla principer 
som finns i Miljöbalken och på Naturvårdsverkets webbsida. En kortare beskrivning 
om sammanhanget och förklaring till urvalet av principer skulle öka förståelsen.  
Svar: Principerna kommer från tidigare miljöpolicy och är fortfarande aktuella. Vi har 
även lagt till en princip om ett rikt växt- och djurliv. Urvalet gjordes med bakgrund av 
att vi ville harmoniera med skrivelser från Miljöbalken men anpassat till Borås Stads 
förutsättningar.    

Nämnden önskar större flexibilitet kring formen för miljöutbildningar och innehållet. 
Kanske mer skräddarsydd miljöutbildning för de olika personalgrupperna, exempelvis 
en anpassad för pedagoger och en för övrig personal.  
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

När det gäller området hållbar natur är det viktigt att inkorporera det regionala 
åtgärdsprogrammet i miljöprogrammet eftersom förvaltningarna ska arbeta utifrån 
dessa. Nämnden frågar vilka åtgärder det handlar om och vad dessa innebär?  
Svar: Bilaga 1 redovisar stadens åtaganden gällande Regionala åtgärdsprogrammet för 
Västra Götaland. 

Till hållbar natur kopplas också kompensationsåtgärder. Nämnden frågar vilka 
åtgärder det handlar om och vad dessa innebär? 
Svar: Dokumentet Vägledning för planläggning av ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder 
finns för Borås Stad.   
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Förslaget till Miljöprogrammet innebär att inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s 
kriterier för certifiering nivå silver eller högre samt att Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel. Detta innebär en ambitionsökning och nämnden 
förutsätter att det ges riktade resursförstärkningar för att uppnå målen eftersom 
priserna för ekologiska och närproducerade livsmedel är betydligt högre.  
Svar: Beaktas, efter samtal med kost och upphandling och korrigeras mot nationellt 
mål.  

Det är också angeläget att det ges vägledning hur verksamheten ska prioritera om 
grunduppdraget och budgetförutsättningarna skulle ställas emot dessa specifika 
målsättningar.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser och prioriteringar så att programmet kan 
genomföras.  

Nämnden ser det som angeläget att förvaltningarna ges stöd i arbetet med 
handlingsplaner, miljöberättelser, kartläggning av nuläget av miljöpåverkan inom de 
tre arbetsområden och hjälp med miljökunskap i hur dessa dokument ska framställas.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Tillgodoses i kommande arbete. 

Miljöprogrammet framhåller att verksamheten ska integrera arbetet med 
Miljöprogrammet i processen med miljöcertifiering. Nämnden önskar att det 
förtydligas vad som menas och hur detta genomförs i praktiken. 
Svar: Beaktas, ingen ändring. Handlingsplaner för miljöledningssystemet kan ligga till 
grund för övriga handlingsplaner.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämnden har synpunkter på vissa delar av skrivningen, och önskar dels en öppnare 
skrivning om kartläggning och åtgärder för de tre huvudområden som anges, och dels 
förtydliganden om kompetenskrav för den/de som ska genomföra det lokala arbetet 
med miljöprogrammet inom respektive nämnd.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. 

Lämplig kompetens som omnämns på sidan 7 i förslaget är otydligt specificerad och 
skulle behöva formuleras på annat sätt.  
Svar: Beaktas, ingen ändring.  

Nämnden önskar en öppnare skrivning i Miljöprogrammet när det gäller kravet att ta 
fram åtgärder inom samtliga övergripande områden.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka Borås Stads Miljöprogram 
Svar: Inga synpunkter som behöver beaktas. Inga åtgärder vidtas. 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads Miljöprogram. 
Svar: Inga synpunkter som behöver beaktas. Inga åtgärder vidtas. 
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Lokalförsörjningsnämnden 
I kapitel 6 Arbetsområde, bör de tre huvudområdena vara indelade i tre olika kapitel: 
6.1 Hållbar natur, 6.2 Hållbart samhälle och 6.3 Hållbar konsumtion, för att de ska bli 
tydligt. 
Svar: Korrigeras. 

Miljö och konsumentnämnden 
Svar: Remitterande instans. 

Revisionskontoret 
Avstår yttrande.  
Svar: Beaktas.  

Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämnden önskar förtydligande och resonemang hur Miljöprogrammet hänger ihop 
med övriga styrdokument på miljöområdet.  
Svar: Korrigeras.  

Samhällsbyggnadsnämnden menar att Miljöprogrammet inte är rätt plats för 
uppdraget att ta fram nyckeltal för friytor. 
Svar: Korrigeras.  

Nämnden föreslår att uppdateringen av miljöutbildningen sker vart fjärde år istället 
för vart tredje år och att det då är fördjupningsutbildningar som erbjuds.  
Svar: Korrigeras. 

Samhällsbyggnadsnämnden är bara en av många aktörer i samhällsbyggnadsprocessen 
och för att få någon effekt på åtgärder måste de tas fram i samverkan. Detta är något 
som saknas i förslaget till Miljöprogram.  
Svar: Beaktas. Tillgodoses i kommande arbete. 

Samhällsbyggnadsnämnden menar att det inte bör vara upp till varje förvaltning att 
direkt förhålla sig till de regionala miljömålen och åtaganden i åtgärdsprogrammet, 
utan att de bör integreras i styrdokumenten som finns i Borås Stad. 
Svar: Tillgodoses i det kommande arbetet med expertgruppen 
 
Samhällsbyggnadsnämnden betonar vikten av att det finns relevanta, konkreta och 
aktuella styrdokument som omsätter övergripande mål till mer riktad styrning, till 
exempel grönområdesplanen.  

Svar: Tillgodoses i kommande arbete.  

Servicenämnden  
En frågeställning som nämnden vill lyfta är den ekonomiska aspekten av att arbeta 
med Borås Stads Miljöprogram. Det kommer troligen att medföra en extra kostnad 
för förvaltningen. Vi vill att man utreder hur det påverkar Borås stad framöver. 

Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Vidare vill Servicenämnden framföra att Borås Stads utbildning i miljö bör ske en 
gång per mandatperiod för förtroendevalde istället för var tredje år som det 
föreslagits.  
Svar: Beaktas, korrigeras. 
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Sociala omsorgsnämnden 
Nämnden vill framhålla att det är bra att tillitsbaserat förhållningssätt betonas i 
programmet – men det innebär också en undran över hur stort eget 
handlingsutrymme som finns i förhållande till ”ska-formuleringarna” i programmet.  
Svar: Beaktas, frågan behandlas i handlingsplanerna.  

Sociala omsorgsförvaltningen upplever att det finns begränsade möjligheter att som 
enskild förvaltning utforma åtgärder inom alla tre utpekade arbetsområden (Hållbar 
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion) och ser att det finns behov av både 
stöd och förtydliganden gällande hur arbetet ska utformas.  
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

Om varje verksamhet ska arbeta utifrån Miljöbalkens principer, samt se till att alla 
anställda är utbildade inom miljö, bör en skräddarsydd miljöutbildning tas fram, helst 
anpassad för varje förvaltning/kluster, som mer konkret visar på hur man kan arbeta 
med miljömålen i en viss typ av verksamhet. Nuvarande utbildning är bra men väldigt 
allmänt hållen. Om måluppföljningen ska bli mer strukturerad, anser SON att stöd 
och utbildning behöver bli mer specifikt och konkret.  
Svar: Tillgodoses i kommande arbete. 

Nämnden upplever det i nuläget oklart vad för sorts expertis som kan tillhandahållas 
av nämnden i kommande expertgrupp.  
Svar: Beaktas, förtydligas och tillgodoses i kommande arbete. 
Nämnden uttrycker en oro för att nuvarande budgetram inte ska räcka till, eller att det 
ska leda till en högre arbetsbelastning i ett redan ansträngt läge för 
kärnverksamheterna. 
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Tekniska nämnden 
Under Miljöpolicy listas ett antal grundläggande principer direkt kopplade till 
lagstiftning (miljöbalken). Nämnden ifrågasätter om detta avsnitt ska vara med alls då 
en policy inte kan ersätta lagstiftning. En policy bör rimligtvis tillföra något mer än att 
bara upprepa redan gällande lag. 
Svar: Beaktas.  

Dessutom skiljer Borås Stad på program och policy, det blir då förvirrande att det ena 
skulle ingå i det andra. 
Svar: Efter önskemål av politiken kring färre styrdokument samt i dialog med 
samordnare av stadens styrdokument ser vi att det kan ligga i samma dokument. 
 
Nämnden anser att det blir rörigt och onödigt med ytterligare handlingsplan för 
miljöprogrammet utöver redan befintliga handlingsplaner kring klimat och energi 
samt handlingsplaner för certifiering av miljöledningssystem. Nämnden anser att 
dessa handlingsplaner räcker till och täcker in arbetet med klimat och miljö och att 
någon mer handlingsplan inte behövs. 
Svar: Handlingsplanerna för miljöprogrammet och energi – och klimatstrategin ska 
samköras med åtgärder för regionala åtgärdsprogrammet och miljöledningssystem.  
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En redaktionell synpunkt är att rubriksättningen/numreringen blivit fel, kapitel 6.1 
ska uppenbarligen heta ”Hållbar natur”.  
Svar: Korrigeras. 
 
Inom området ”Hållbar natur” uttrycks en ambitiös inriktning om att Borås ska vara 
ett föredöme i bekämpning av invasiva arter och biologisk mångfald. Tekniska 
nämnden vill poängtera att om Borås ska vara ett sådant föredöme behövs betydande 
budgettillskott jämfört med dagens medel, då bekämpning av invasiva arter är mycket 
kostsamt. 
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 

Återkommande är olika skall-krav där konflikter skulle kunna uppstå med annat 
regelverk, praxis eller lagstiftning. Tekniska nämnden förespråkar en mjukare 
formulering i stil med ”nämnderna ska sträva efter att….” eller liknande. 
Svar: Beaktas inte.  

Vård- och äldrenämnden 
Programmet har dock bitvis otydlig skrivning. I principerna enligt Miljöbalken önskar 
Vård- och äldrenämnden ett förtydligande i vad som menas med resursanvändning 
(kretsloppsprincipen) 
Svar: Förtydligande återfinns i Miljöbalken.  2 kapitlet. Allmänna hänsynsregler, 
Paragraf 5. Där står följande: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska 
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 
   1. minska mängden avfall, 
   2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 
   3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
   4. återvinna avfall. 

I första hand ska förnybara energikällor användas. 
Lag (2016:782) 

 Vad menas med platser och vilken verksamhet de platserna avser 
(lokaliseringsprincipen). 

Svar: Förtydligande återfinns i Miljöbalken.  2 kapitlet. Allmänna hänsynsregler, 
Paragraf 6. Där står följande: För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

 Likaså är det Regionala åtgärdsprogrammet okänt och behöver tydligt framgå vilket 
program det är och vem som har fastställt det. 

Svar: Bilaga 1 redovisar stadens åtaganden gällande Regionala åtgärdsprogrammet för 
Västra Götaland. Kommunstyrelsen har beslutat om vilka åtgärder staden åtar sig.  

I Miljöprogrammet anges att samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en 
miljöutbildning och uppdatera kunskapen vart tredje år. Vård- och äldrenämnden 
anser dock att det räcker med att kunskapen uppdateras vart fjärde år, eftersom 
nämnden behöver tillsätta vikarier för den tid personalen deltar i utbildning.  
Svar: Beaktas, korrigeras. 
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Varje bolag och förvaltning ska, enligt programmet, ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. Vård- och äldrenämnden önskar 
att dylika rapporter ingår i årsredovisningen, eftersom det skulle ge en tydligare 
helhetsbild över nämndens olika verksamheter. 
Svar: Tillgodoses så lång det är möjligt i kommande arbete.  

Vård- och äldrenämnden saknar arbetsområde kring fossilfria drivmedel.  
Svar: Gällande fossilfria drivmedel finns det redan styrdokument där detta regleras. 
Exempelvis Energi- och klimatstrategin, Riktlinjer för resor och Plan för laddinfrastruktur för 
elfordon, därav saknas område Fossila drivmedel i Miljöprogrammet.  
 
Vård- och äldrenämnden föreslår att miljöprogrammet betonar att det övergripande 
långsiktiga målet bör väga tyngre än enskilda verksamheters kortsiktiga 
förutsättningar. 
Svar: Beaktas.  

Bolag 
Följande bolag har ej inkommit med yttranden i ärendet: AB Sandhultsbostäder, 
Akademiplatsen AB, Borås Djurpark AB, Fristadbostäder AB, Inkubatorn i Borås 
AB, Viskaforshem AB. 
Följande bolag tillstyrker utan synpunkter som behöver beaktas: Borås kommuns 
Parkerings AB, Borås TME AB, Industribyggnader i Borås AB.  
 
Bostäder i Borås AB 
Bostäder i Borås AB gör årligen en årsredovisning med fokus på hållbarhet. Därför 
anser vi att ytterligare rapporter inte behöver upprättas utan är fullgott för att 
rapportera realiseringen av miljöprogrammet i vårt bolag. 

Svar: Alla förvaltningar och kommunala bolag behöver lämna in en handlingsplan. 
Men det är möjligt att er årsredovisning kan motsvara kraven i handlingsplanen, men 
det får bli en individuell bedömning 

Borås Elnät AB 
Kopplingen till energi – och klimatstrategin, avfallsplanen och VA-plan kan 
tydliggöras för att skapa förståelse för helheten och för att undvika överlapp i 
förvaltningarnas och bolagens miljöarbete. 
Svar: Beaktas, korrigeras. 

Ta bort rubrik 4.1.1 och istället referera till miljöbalken så att beskrivningen mer 
känns som stadens policy. 
Svar: Beaktas, korrigeras. Text som berör Miljöbalken i stycket har tagits bort. 

Kan på ett tydligare sätt få in livscykelperspektiv i avsnitt hållbar konsumtion. 

Svar: Beaktas. Förtydligas i Borås Stads avfallsplan. 
 
Specificera vilka kriterier för miljöledningssystem som ska uppfyllas, exempelvis ISO 
14001 på samma sätt som det refereras till SIN-listan respektive KRAV kriterierna i 
senare kapitel.  
Svar: Beaktas. Det kommer att komma en mall som kommer att förtydliga vilka krav 
för miljöledningssystem som ska uppfyllas som minimum. 
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Borås Energi och Miljö AB 
Ett förtydligande efterfrågas i bilaga 1 Globala och nationella mål kopplat till 
programmet. I bilagan saknas bakgrund till att Borås Stads miljöprogram utelämnar 
miljömål som Länsstyrelsen i Västra Götaland har pekat ut som gällande för regionen. 
T.ex. Miljömål Ingen övergödning arbetar BEM aktivt med. 
Svar: Beaktas, korrigeras. 
 
Ett förtydligande efterfrågas rörande vilka Agenda 2030-mål (delmål) och nationella 
miljömål som kopplas till miljöprogrammets respektive delområden. 
Svar: Beaktas, korrigeras. 
 
En tydlig koppling efterfrågas mellan Borås Stads miljöprogram och det regionala 
åtgärdsprogrammet Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. En del i 
förtydligandet vore att använda samma huvudområden (”utmaningar”) i 
miljöprogrammet som används i åtgärdsprogrammet. 
Svar: Beaktas. Vi har använt oss av de nationella- och regionala huvudområdena för 
att sätta huvudområden i miljöprogrammet.  
 
Miljöprogrammets delområden omfattar inte samtliga av de delområden som antagits 
i det regionala åtgärdsprogrammet som riktas till kommuner (benämnda som åtgärder 
i det regionala åtgärdsprogrammet). En översyn efterfrågas för att erhålla en 
samstämmighet. T.ex. KL1 Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer 
transporteffektivt samhälle. 
Svar: Beaktas. En del av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet tas om hand i 
stadens övriga styrdokument och är därför ej med i miljöprogrammet. 
 
Tydliga mål och aktiviteter för måluppfyllelse efterfrågas för miljöprogrammets olika 
delar. Bolaget ser en risk att målsättningen med miljöprogrammet utan tydliga mål 
och aktiviteter inte uppnås. 
Svar: Beaktas. Eftersom det finns en vilja inom Borås Stad att arbeta tillitsbaserat så 
ska inte mål och aktiviteter pekas ut i miljöprogrammet. Utan det är upp till varje 
förvaltning och bolag att se efter eget behov av mål och aktiviteter och beskriva dessa 
i sina respektive handlingsplaner. 
 
Till huvudområde Hållbar natur efterfrågas mål och aktiviteter kopplat till minimerad 
återförorening av Viskan efter genomförd sanering. 
Svar: Beaktas. Se ovan svar.  
 
Till huvudområde Hållbar natur efterfrågas mål och aktiviteter kopplat till 
klimatanpassningar till pågående klimatförändringar. 
Hur kommer klimatförändringarna att påverka Borås och dess invånare och 
verksamheter? Vilka åtgärder bör genomföras och av vem? 
Svar: Beaktas. Frågornas behandlas i Energi- och klimatstrategin.   
 
Till delområde Hållbart samhälle, ren luft, mark och vatten efterfrågas ett tillägg av 
”verksamheter”. 
Svar: Beaktas, korrigeras. 
 
Till delområde Hållbart samhälle, hållbar fysisk planering och bebyggelse efterfrågas 
ett förtydligande rörande hur dricksvattenintresset ställs mot exploateringsintresset. 
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Svar: Beaktas. Ingen ändring. En exploatering får ej riskera indirekta eller direkta 
negativa miljöeffekter på exempelvis vattendrag. För mer information se Miljöbalken 
kap 6, paragraf 1,2.   
 
Till delområde Hushållning av resurser efterfrågas en koppling till hushållning av 
vatten, energi, naturresurser och därmed Boråsregionens regionala avfallsplan 
Regional avfallsplan - Boråsregionen (borasregionen.se).  
Text som finns under delområdet idag föreslås flyttas upp under Hållbar fysisk 
planering och bebyggelse. 
Svar: Beaktas. Frågornas behandlas delvis i Avfallsplanen. 
 
Till huvudområde Hållbar natur, kompensationsåtgärder efterfrågas ett förtydligande 
Exploatering förutsätter ofta kommunala vattentjänster (vilket innebär behov av 
ledningsnät, fördröjning och rening av dagvatten etc). Exploatören är den som har 
intresse och nytta av en sådan exploatering och bör således vara den som finansiera 
eventuella kompensationsåtgärder. Skyddsvärda träd bör inte förläggas invid eller på 
VA-ledningsnät. Om så ändå görs är det inte rimligt att VA-kollektivet står för 
eventuella kompensationsåtgärder vid eventuell lagning av vattenläcka. 
Svar: Beaktas. Ingen åtgärd. 
 
Till huvudområde Hållbar konsumtion efterfrågas ett förtydligande att se ett tydligare 
fokus på minimering samt behov att se över befintliga processer och metoder i syfte 
att minska materialanvändning och resursförbrukning generellt. 
En tydlig koppling efterfrågas även till andra områden som ligger utanför 
upphandling och inköp och där det finns möjlighet till cirkulära flöden. 
Återanvändning av vatten (tak- och dagvatten, renat avloppsvatten etc.) är ett 
exempel där resurs inte nyttjas till fullo. Ett tydligare krav på ökad samverkan mellan 
verksamheter/aktörer är också ett område som efterfrågas då det är en möjliggörare 
till ökad cirkulering och minskad samhällelig resursförbrukning. 
Svar: Beaktas. Ingen åtgärd. 
 
En länk (eller liknande) där KRAV:s kriterier för certifiering för nivå silver eller högre 
framgår.  
Svar: Kravet kring certifieringen är ändrat och det behövs därför ingen länk. 
 
Ett förtydligande efterfrågas om för vilka som omfattas av kraven. 
Svar: Alla verksamheter inom Borås Stad omfattas.  
 

Externa remissinstanser 
Följande externa remissinstanser har ej inkommit med yttrande i ärendet: Birdlife 
(Göteborgs ornitologiska förening), Borås city, Borås fågelklubb, Fältbiologerna 
Borås, Jägarförbundet, Klimatomställning Borås, LRF Västra Götaland, 
Naturskyddsföreningen Väst/Borås.  
 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Miljöprogrammet bör tydligare beskriva eller illustrera hur det förhåller sig till och 
förväntas komplettera andra styrdokument, program och strategier inom kommunen. 
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
Länsstyrelsen bedömer att målen för Borås stads miljöarbete skulle tjäna på att vara 
mer tydligt definierade och mätbara. 
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Svar: Beaktas inte. Miljöprogrammet utgår från tillitsbaserad styrning och ska inte 
peka ut specifika mål och ansvariga verksamheter. 
 
Länsstyrelsen anser att frågor som rör minskad klimatpåverkan och klimatanpassning 
tydligare behöver lyftas i programmet. 
Svar: Klimatarbete berörs i Borås Stads energi och klimatstrategi.  
 
Länsstyrelsen ser utmaningar med att miljöprogrammet avgränsar sig till enbart den 
miljömässiga dimensionen i Agenda 2030, då det kan få följ den att eventuella 
synergier och målkonflikter i de sociala och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna 
förbises. Programmet behöver uttrycka hur målkonflikter och synergier kan belysas 
och hanteras i genomförandet. 
Svar: Syftet med miljöprogrammet är att omfatta den ekologiska dimensionen utav 
Agenda 2030. Sociala och ekonomiska dimensionen ryms inte inom Miljö- och 
konsumentnämndens uppdrag kring framtagande av miljöprogrammet. Samverkan 
mellan de olika dimensionerna pågår och kommer tillgodoses i kommande arbete 
genom samverkan mellan förvaltningar och bolag inom staden.  
 
Länsstyrelsen rekommenderar att det tydligare framgår av programmet att miljö- och 
hållbarhetsarbetet omfattar den indirekta miljöpåverkan kommunen har genom sitt 
arbete med ärenden, tillsyn och rådgivning i sina olika uppdrag och roller. 
Svar: Beaktas.  
 
Länsstyrelsen rekommenderar Borås Stad bedöma de tänkta konsekvenserna av de 
handlingsplaner som tas fram inom ramen för programmet i ett tidigt skede för att 
säkerställa ambitionsnivån i genomförandet. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete. 
 
Programmet skulle kunna stärkas genom att även omfatta ett systematiskt samarbete 
med lokalt näringsliv, organisationer och invånare. Det är bra att kommunen 
avgränsar i bilaga 1 vilka Agenda 2030-mål och delmål som är mest relevanta för 
programmet så att utgångspunkterna är tydliga. Samtidigt är en av huvudpoängerna 
med Agenda 2030 att de olika målen är odelbara och integrerade med varandra. 
Svar: Syftet med miljöprogrammet är att omfatta den ekologiska dimensionen utav 
Agenda 2030. Sociala och ekonomiska dimensionen ryms inte inom Miljö- och 
konsumentnämndens uppdrag kring framtagande av miljöprogrammet. Samverkan 
mellan de olika dimensionerna pågår och kommer tillgodoses i kommande arbete 
genom samverkan mellan förvaltningar och bolag inom staden. 
 
Länsstyrelsen anser att miljöprogrammet tydligare bör beskriva relationen till andra 
styrdokument i staden. I missivet till remissen nämns att programmet ingår i stadens 
samlade miljö och klimatarbete tillsammans med andra styrdokument som energi- och 
klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan. Vilka styrdokument som är viktiga eller 
relaterar till arbetet med miljöprogrammet skulle även kunna lyftas i det faktiska 
programmet, så att läsaren av programmet kan skapa sig en helhetsbild av hur 
kommunens olika styrdokument hänger samman. 
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
Det är positivt att programmet tydligt kopplar an till det regionala åtgärdsprogrammet 
för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025. Här skulle 
dokumentet med fördel kunna länka till webbplatsen www.hallbartVG.se för den som 
vill läsa mer om det regionala åtgärdsprogrammet. Länsstyrelsen ser fram emot ett 
fortsatt samarbete kring miljömålen. 
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Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete. 
 
I bilaga 1 finns även en beskrivning av vilka nationella miljömål som programmet 
utgår ifrån. Ett förslag till ytterligare förtydligande vore att hänvisa till Västra 
Götalands regionala miljömål, som innehåller tilläggsmål till de nationella miljömålen 
för länet. De regionala tilläggsmålen skulle kunna vara vägledande för verksamheter i 
Borås Stad i arbetet med att ta fram lämpliga handlingsplaner och vara ett stöd för 
jämförelse i uppföljningen av miljöprogrammet.  
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
Det framgår inte hur programmet tagits fram; av vem, med vilka metoder eller om det 
förekommit intern- och extern dialog. Detta framgår dock till viss del i 
tjänsteutlåtandet. Länsstyrelsen tror att en kort beskrivning av processen för att ta 
fram programmet skulle kunna stärka förtroendet till programmet genom att visa på 
att det tagits fram i delaktighet med kommunens olika förvaltningar. 
Svar: Beaktas, tillgodoses inte.  
 
I syftet beskrivs att miljöprogrammet ska fungera som en övergripande plattform för 
Borås stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen. Länsstyrelsens rekommendation är att miljö- och 
hållbarhetsarbetet bör omfatta den indirekta miljöpåverkan kommunen har genom 
sitt arbete med ärenden, tillsyn och rådgivning i sina olika uppdrag och roller. Det 
behöver bli tydligt att miljöprogrammet inte avgränsas enbart till den direkta 
miljöpåverkan från de kommunala verksamheterna. 
Svar: Beaktas.  
 
Det är ett positivt grepp att utgå från miljöbalken, att börja från grunden och skapa 
kännedom om lagstiftningen. På samma sätt skulle programmet också kunna förhålla 
sig till plan- och bygglagen (PBL) då programmet så tydligt inriktar sig på hälsosamma 
livsmiljöer och hållbar samhällsplanering. 
Svar: Beaktas.   
 
Det är positivt att arbetet med Miljöprogrammet utgår från gemensamma, tydliga 
ramar. Ett förslag för att stärka dessa ramar ytterligare är lägga till en punkt om att 
bedöma konsekvenserna av de handlingsplaner som tas fram inom ramen för 
programmet. Detta skulle kunna stärka ambitionsnivån bland kommunens 
verksamheter genom att synliggöra handlingsplanernas förväntade konsekvenser 
redan i ett tidigt skede. En konsekvensbedömning kan även synliggöra potentiella 
synergieffekter och målkonflikter. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
Det är positivt att programmet konkretiserar kommunens miljöarbete i tre olika 
arbetsområden. Här hade det varit bra om det genomgående framgår vilken nästa 
konkretiseringsnivå är, alltså vilka verktyg kommunen har för att förverkliga de 
övergripande ambitionerna i programmet. Exempelvis vilka mer specifika 
styrdokument kommunen har inom dessa områden och i vilka processer de ska 
tillämpas. Tydligheten kan då öka för att olika målgrupper ska känna sig berörda. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
Klimatpåverkan liksom anpassningen till det redan förändrade klimatet saknas helt i 
programmet, förutom som mål listade i bilaga 1. Exempelvis nämns inte Borås Stads 
klimatstrategi, koldioxidbudget eller kraftsamlingen Klimat 2030.  
Svar: Beaktas, klimatarbete berörs i andra styrdokument. 
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Programmet kan med fördel tydligare koppla samman frågor om biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster, resiliens och klimatanpassning. Stöd för arbetet finns till exempel i 
Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning. Avsaknaden av dessa perspektiv 
kan innebära att avvägningar kring eventuella målkonflikter och synergier mellan 
frågor om klimat och biologisk mångfald riskerar att falla mellan stolarna. 
Svar: Beaktas och tillgodoses i kommande arbete.  
 
I bilaga 1 listas de globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 som är mest relevanta 
för programmet. När det gäller delmål 13 – Bekämpa klimatförändringarna ställer sig 
Länsstyrelsen frågande till om delmål 13.B (Främja mekanismer för att höja förmågan 
till klimatrelaterad planering och förvaltning) är det som mest går i linje med 
miljöprogrammet. Mål 13.B fokuserar på planering och förvaltning i de minst 
utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och 
marginaliserade samhällen. Möjligen ligger mål 13.2 – integrera åtgärder mot 
klimatförändringar i politik och planering mer i linje med målsättningarna för 
miljöprogrammet. 
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
På området ”Hållbar natur” står om kompensation att ”Negativa konsekvenser på 
skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella miljöer och strukturer som 
uppkommer av exploatering ska kompenseras.” När det gäller kompensationsåtgärder 
behöver det framgå att kompensation är aktuellt först som sista utväg, om 
anpassnings- eller skyddsåtgärder inte varit möjliga eller tillräckliga. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
På området miljöövervakning står att arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och 
naturområden ska kartläggas och dokumenteras. Detta område skulle kunna beskrivas 
ytterligare, exempelvis om det finns några särskilda avgränsningar. Även avsnittet om 
ekosystemtjänster ger intryck av att hela kommunen ska kartläggas. Här skulle en 
ytterligare precisering av var och vid vilka tillfällen ekosystemtjänster ska kartläggas, 
dokumenteras och åtgärdas bidra till mer tydlighet. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
På området ”Hållbart samhälle” kan läggas till att översiktsplanen bör vara ett verktyg 
för att förverkliga miljöprogrammet. Då är det bra om kommunen inkluderar 
miljöprogrammet som ett underlag till översiktsplanen, eller till en planeringsstrategi 
enligt PBL 3 kap 23§ om kommunen tar fram en sådan. 
Svar: Beaktas, ingen åtgärd.   
 
Länsstyrelsen vill även här påtala vikten av odelbarhet inom Agenda 2030 och att 
synergier går att finna vid inkludering av bland annat minskad klimatpåverkan i 
kommunens Miljöprogram. Vid uppförande av nya byggnader kan exempelvis ett 
perspektiv på klimatpåverkan i byggnadens hela livscykel inkluderas. Både 
konstruktionsmaterial och installationer kan väljas utifrån ett cirkulärt och 
resurseffektivt perspektiv. Det finns idag exempelvis bra metoder för återbruk av 
byggmaterial istället för nyproducerat material. Val av installationer har en stor 
klimatpåverkan för byggnader och här är det viktigt att välja produkter med låg 
klimatpåverkan och även här återbruka när möjligt. 
Svar: Beaktas, ingen åtgärd. 
 
Det är positivt att hållbar konsumtion är ett av arbetsområdena i programmet. 
Arbetsområdet skulle med fördel även kunna inkludera kommunens möjligheter att 
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stötta invånare och näringsliv till en mer hållbar konsumtion, exempelvis att 
möjliggöra för invånare att hyra, dela och låna. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.    
 
Det är positivt att genomförandet av programmet är strukturerat kring ett tillitsbaserat 
arbetssätt och Länsstyrelsen tar gärna del av kommunens erfarenheter kring arbetet 
med Miljöprogrammet längre fram. Vi menar att ett tillitsbaserat arbetssätt har 
potential att skapa ansvar för frågorna hos de av kommunens verksamheter som har 
kunskapen och kan förverkliga målen. Det ställer dock höga krav på 
miljökompetensen i verksamheterna, samtidigt som det är viktigt med stöttande 
strukturer i form av policyer, rutiner, indikatorer för uppföljning, med mera. Om 
något av detta saknas finns en risk att de åtgärder som tas fram av verksamheterna 
inte är tillräckliga för att nå målen, och att synergier mellan olika verksamhetsområden 
inte tas tillvara fullt ut. Kommunen bör överväga att förtydliga beskrivningen av 
målen och de tre arbetsområdena, för att säkerställa att de kan ge konkret vägledning 
till samtliga verksamheter. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.   
 
Länsstyrelsen uppfattar att programmet är ett kommuninternt dokument. En 
utveckling av programmet vore att även uppmuntra till dialog och samverkan med 
andra aktörer, enligt Agenda 2030:s mål 17. I Vägledning för lokalt arbete med 
miljömål och Agenda 2030 beskrivs ett systematiskt samarbete med lokalt näringsliv, 
organisationer och invånare inom miljö och hållbarhetsområdet som en av 
förutsättningarna för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i kommuner. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.  
 
Länsstyrelsens rekommendation är att kommunen utvecklar Borås Stads 
Miljöprogram genom att beskriva hur kommunen planerar för ett systematiskt arbete 
med målkonflikter och synergier. Detta är viktigt för att ta vara på den 
innovationspotential som målkonflikter innebär likväl som det demokratiska ansvaret 
att hantera eventuella konflikter innan de blir destruktiva. 
Svar: Beaktas.  
 
Det är positivt att Borås Stad har en tydlig plan och ansvarsfördelning för 
uppföljningen av programmet. Något som skulle kunna stärka genomförandet och 
förankringen vore om uppföljningen kommuniceras internt men också externt i 
kommunen, vilket skulle kunna bidra till att väcka intresse för hållbarhetsfrågor och 
skapa en bred och demokratisk diskussion. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.  
 
Uppföljningen blir också en viktig återkoppling till kommunernas verksamheter i och 
med det tillitsbaserade arbetssätt som kommunen planerar för. Därmed är det viktigt 
att uppföljningen också utvärderas tillsammans med berörda verksamheter, för att 
bedöma om de åtgärder som hittills genomförts bidragit tillräckligt till de utsatta 
målen. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete.  
 
Näringsliv Borås 
Vi vill poängtera att det har stor betydelse för näringslivets utveckling att vi kan föra 
en tajt dialog framförallt där eventuella förändringar kan få negativa konsekvenser för 
näringslivets expansion, omställning och utveckling. 
Svar: Noterat. 
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Partier  
Följande partier har ej inkommit med yttrande i ärendet: Kristdemokraterna, 
Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna. 
 
Centerpartiet 
Programmet anger under tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart samhälle och 
Hållbar konsumtion en lång förteckning på angelägna insatser, där åtgärder beskrivs i 
huvudsak kvalitativt (”… ska vi arbeta för att säkerställa en god och hälsosam 
livsmiljö för natur, djur och människor …” är en återkommande formulering). I ett 
program av den här arten går det kanske inte att vara detaljerad, men på något 
stadium måste kvantifiering och precisering av målsättning göras. Vi har funnit att 
nedanstående områden är angelägna att utveckla och förtydliga i detta sammanhang, 
även om de berörs under exempelvis hushållning med resurser (inte ”hushållning 
av”).  
Svar: Korrigerat till hushållning med istället för av. Miljöprogrammet utgår från 
tillitsbaserad styrning och ska inte peka ut ansvariga verksamheter.  
 
Mycket av det som lyfts fram har konsekvenser av olika slag, inte minst ekonomiska. 
En ansats till konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder vore av värde för att 
kunna bedöma och prioritera dessa. Vad är till exempel följden i arbetsbelastning och 
kostnader av att verksamheterna årligen ska göra kartläggningar, handlingsplaner och 
miljöberättelser, så som beskrivs under punkten arbetssätt, och dessutom genomföra 
faktiska åtgärder? Det finns redan i kommunen en strukturell överbyggnad, i form av 
bland annat klimatråd (politiker) och klimatkommitté (tjänstemän), vars roller 
behöver klarläggas och utvärderas, även i ett kostnads - och nyttoperspektiv.  
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 
 
Det förändrade klimatet och dess konsekvenser är ett alltmer akut problem, och 
frågorna är många, där miljöprogrammet kan behöva förstärkt fokus. Hur ska 
kommunen klara koldioxidbudgeten i praktiken? Kanske borde koldioxidbudgeten 
integreras i miljöprogrammet.  
Svar: Klimatarbete berörs i andra styrdokument.  
 
Komplettering behövs angående det regionala åtgärdsprogrammet, vilket hänvisas till 
på flera ställen i programtexten, men som enligt bilaga 1 vid remissutskicket saknar 
ställningstagande från Borås Stad. Flera av de områden vi framhållit här är även 
betonade i det regionala åtgärdsprogrammet, som minskad klimatpåverkan, hållbar 
användning av vattenmiljöer, hållbart brukande av skog och odlingslandskap, samt 
god bebyggd miljö och hållbar konsumtion.  
Svar: Beaktas, korrigeras.   
 
I punkt 8, uppföljning, behöver förtydligas vad som ska integreras respektive 
framtagas (regionala åtgärdsprogrammet för miljömål ska förmodligen integreras).  
Svar: Beaktas, korrigeras.  
 
Moderaterna 
Vi tycker att uppnådda resultat utifrån programmet skulle sannolikt bli bättre ifall det 
pekades ut vilka nämnder och bolag som har störst ansvar för måluppfyllelse och ifall 
någon av dem har ett särskilt samordningsansvar. 
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Svar: Beaktas, beaktas inte. Miljöprogrammet utgår från tillitsbaserad styrning och ska 
inte peka ut ansvariga verksamheter.  

Klimatarbetet nämns inte alls i programmet (bortsett från en referens till Agenda 
2030 i inledningen) trots att det är vår tids största ödesfråga. För att klara 
klimatomställningen krävs en politik som både minskar utsläpp och skapar tillväxt – 
inte en politik som omkullkastar vår vardag eller hotar jobb. 
Svar: Beaktas. Klimatfrågor tas upp i andra styrdokument.   
I texten anges att den biologiska mångfalden ska ökas, men i delmål 15.5 anges att 
den biologiska mångfalden ska skyddas. Vi förordar att det används samma 
formulering som i delmål 15.5. 
Svar: Beaktas. Korrigeras inte.   
 
Vänsterpartiet 
Vänsterpartiet efterlyser fler konkreta åtgärder under stycket om hållbar natur. 
Svar: Beaktas inte. Miljöprogrammet utgår från tillitsbaserad styrning och ska inte 
peka ut ansvariga verksamheter och/eller mål. 
 
Det är bra att programmet under rubriken ”Hållbart samhälle” lyfter fram den fysiska 
planeringens och bebyggelsens effekter på miljön. Det samma gäller frågan om 
mindre buller. Vänsterpartiet anser att man här också bör inkludera arbetet med så 
kallade ljusföroreningar, som enligt Statens lantbruksuniversitet (SLU) utgör ett 
underskattat miljöproblem. 
Svar: Beaktas, tillgodoses i kommande arbete. 
 
Angående arbetssätt så menar vi att det blir för detaljerat att i programmet slå fast att 
vi ska etablera en förvaltningsövergripande organisation med en arbetsgrupp och en 
expertgrupp. Valet av organisation måste vara mer flexibelt än att det är fastslaget i ett 
program som kommunfullmäktige ska anta. 
Svar: Beaktas, ingen åtgärd.  
 
När det gäller uppföljning är det Vänsterpartiets uppfattning att Kommunstyrelsen 
bör hantera det övergripande strategiska ansvaret för Borås Stads miljöarbete. Vi 
anser därför att strategiska frågor likt de som anges under rubriken ”Uppföljning” ska 
hanteras av Kommunstyrelsen. 
Svar: Beaktas, ingen åtgärd. Kan komma att ändras efter pågående omorganisation.  
 
Vidare så vill Vänsterpartiet betona betydelsen av just uppföljning. På miljöområdet 
har staden under senare år tagit steg framåt när det gäller ”policy”, men alltför ofta 
har detta inte fått tillräckligt genomslag i det praktiska arbetet. Vi vill också vara 
tydliga med att de ambitioner som vi tar på oss i stadens program måste vara 
vägledande vid fördelning av resurser. 
Svar: Beaktas, ingen ändring. Ansvaret ligger på berörda nämnder och 
Kommunfullmäktige att säkerställa resurser så att programmet kan genomföras. 
 
Vi tycker vidare att det är för detaljerat att slå fast att verksamheternas 
miljökoordinatorer och/eller miljörapporter är de som sköter rapporteringen. Här bör 
vi lämna utrymme för respektive förvaltning och bolag att välja sin organisation. Inte 
minst i ljuset av det hänvisningar till tillitsbaserad styrning som finns i programmet. 
Svar: Beaktas och texten korrigeras.   
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 Kommunfullmäktige 

 

Återrapportering Klargöra ansvarsfördelningen inom 

Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 

2021) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens och Tekniska nämndens uppdrag från budget 2021 förlängs 

med ett år. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen fick november 2021 i uppdrag att inför budget 2023 lägga 

fram ett utarbetat förslag hur Borås Stad långsiktigt ska organisera arbetet för 

bekämpning av invasiva arter och hur den ska resurs- och ansvarsfördelas. 

Tekniska nämnden fick i Borås Stads budget 2022 ett ramtillskott på en miljon 

kronor för bekämpning av invasiva växtarter.  

En förvaltningsövergripande styrgrupp har formats med representanter från 

Stadsledningskansliet, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen. 

Styrgruppen har utarbetat riktlinjer för bekämpning med avseende på prioritet, 

arter och geografiska områden.  

Under 2022 har Tekniska nämnden beställt och samordnat 

bekämpningsinsatser på flera platser i kommunen. Fokus har varit på arter som 

är lagstadgade att bekämpa och invasiva växter i naturreservat. Att genomföra 

bekämpningsinsatser mot invasiva arter kräver mycket personella resurser i fält 

och särskild kompetens. Det är även utmanande att fönstret för bekämpning är 

begränsat till en tidsperiod på fyra-fem månader under växtsäsongen. Tekniska 

nämndens tilldelade medel för bekämpning av invasiva arter är inte tillräckligt 

för att bekämpa alla de invasiva växtarter som är prioriterade i Borås.  

Växtsäsongen 2022 var första året då Borås Stad hade ett strukturerat arbetssätt 

för bekämpning av invasiva växtarter, men om arbetet ska skalas upp behövs 

ytterligare resurser. Inför 2023 skulle en ökad ram innebära att ytterligare 

bekämpningsinsatser kan genomföras och utvärderas. Tekniska nämndens 

förslag är att budget för invasiva arter utökas med en miljon kronor år 2023. 

Kommunstyrelsen önskar mer tid för att testa och utreda bästa organisation 

samt resurs- och ansvarsfördelning för hela Borås Stads långsiktiga arbete mot 

invasiva växter. Det är önskvärt att förlänga Kommunstyrelsens och Tekniska 

nämndens uppdrag ytterligare ett år innan det slutligen utvärderas. 
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Beslutsunderlag 

1. Delrapport till KF budgetuppdrag invasiva arter 2022, 2022-11-03 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se 

2. Miljö och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se 
3. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se 
4. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se 
5. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se 
6. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  
 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 
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Delrapport Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås 

Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021) 

Kommunstyrelsen fick november 2021 i uppdrag att inför budget 2023 lägga 
fram ett utarbetat förslag hur Borås Stad långsiktigt ska organisera arbetet för 
bekämpning av invasiva arter och hur den ska resurs- och ansvarsfördelas. 
Tekniska nämnden fick i Borås Stads budget 2022 ett ramtillskott på en miljon 
kronor för bekämpning av invasiva växtarter.  
 
Under 2022 har vi fokuserat på att forma en styrgrupp för arbetet med 
bekämpning av invasiva växtarter i Borås, prioritera bekämpningsinsatser, 
genomföra bekämpningsinsatser och utvärdera verksamheten.  
 
Nedan följer återkoppling hur det gått med uppdragen.  
 
Från uppdrag Kommunfullmäktige nov 2021:  
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför budget år 2023 lägga fram ett utarbetat förslag på 
långsiktig organisation och hur den ska resurs- och ansvarsfördelas. I samband med detta 
kan annat belopp och mottagande nämnd-/er komma att föreslås.     
 
En förvaltningsövergripande styrgrupp har formats med representanter från 
Stadsledningskansliet, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Riktlinjer 
för bekämpning med avseende på prioritet, arter och geografiska områden har 
utarbetats av styrgruppen. Styrgruppen arbetar även med att sammanställa en 
handbok. Handboken ska ge berörda kommunanställda svar på frågor de ställs 
inför inom sin verksamhet gällande bekämpning och spridning av invasiva 
främmande arter genom sitt arbete. 
 
Organisation kopplat till bekämpningsinsatser ser i dagsläget ut såhär:  

 En styrgrupp (TEK, MILJÖ, SKA mex, SKA-spa) som utformar 
riktlinjer (prioritet/arter/geografiska områden), utvärderar 
bekämpningsarbetet och tar fram beslutsunderlag och planerar 
kommande års arbete med invasiva arter. Sammanfattar övriga 
verksamheters arbete mot invasiva arter som styrgruppen fått 
kännedom om inom kommunens geografiska område.  

 En referensgrupp (Naturvårdsgruppen med representanter från TEK, 
MILJÖ, FoF, SKA) som är bollplank till styrgruppens förslag.  

 Utförare (TEK ) som beställer och samordnar bekämpningsinsatserna 
och borttransport mot invasiva arter. Väljer relevanta metoder i samråd 
med styrgruppen och redovisar åtgärder. Kontakt med föreningar som 
gör insatser för att bekämpa invasiva växtarter.  
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Det behövs mer tid för att testa och utreda bästa organisation samt resurs- och 
ansvarsfördelning för hela Borås Stads långsiktiga arbete mot invasiva växter. 
Det är önskvärt att förlänga slutrapportering av detta budgetuppdrag till hösten 
2023.  
 
Från uppdrag KF nov 2021: 
Tekniska nämnden får ett ramtillskott på en miljon kronor i Borås Stads budget 2022 för 
bekämpning av invasiva växtarter.  
 
Under 2022 har Tekniska nämnden beställt och samordnat 
bekämpningsinsatser på flera platser i kommunen. Fokus har varit på arter som 
är lagstadgade att bekämpa och invasiva växter i naturreservat eller andra 
känsliga naturområden.  
 
Lärdomar efter bekämpning säsongen 2022: 

 att genomföra bekämpningsinsatser mot invasiva arter kräver mycket 
personella resurser i fält.  

 det är svårt att få tag på personella resurser med rätt kompetens och 
möjlighet att genomföra det slitiga arbetet  

 god framförhållning krävs för att entreprenör ska kunna planera och 
tillsätta resurser. 

 det är utmanande att fönstret för bekämpning är begränsat till en 
tidsperiod på fyra-fem månader under växtsäsongen.  

 Tekniska nämndens tilldelade medel för bekämpning av invasiva arter är 
inte tillräckligt för att bekämpa alla de invasiva växtarter som är 
prioriterade i Borås.  

 
Växtsäsongen 2022 var första året då Borås Stad hade ett strukturerat arbetssätt 
för bekämpning av invasiva växtarter, men om arbetet ska skalas upp behövs 
ytterligare resurser. Inför 2023 skulle en ökad ram innebära att ytterligare 
bekämpningsinsatser kan genomföras och utvärderas. Tekniska nämndens 
förslag är att budget för invasiva arter utökas med en miljon kronor år 2023. 
 
Bekämpat under 2022: 

 Skunkkalla Sandaredsån  

 Lupiner i Vänga, Älmås och Bråt  

 Parkslide vid Björbostugan  

 Jätteloka alla bestånd på kommunal mark 

 Jättebalsamin Sandaredsån, mfl. 
 

Olika metoder har använts för att bekämpa arterna som exempelvis grävning, 
hetvattenmaskin, slå, dra upp. Att använda djur för bekämpning har diskuterats 
i styrgruppen, men det finns ingen bra plats för det i Borås. Tekniska 
förvaltningen har koll på vilka ytor som vilka metoder har använts. Det gör att 
vi kan följa upp vad som ger bäst resultat, och även dela med oss av 
erfarenheter till andra aktörer inom Borås och även andra kommuner.  
 
Ett sätt att bekämpa flera invasiva arter är att använda hetvattenmaskin som 
under 2022 har hyrts in. Tekniska har använt den ökade budgetramen för att 
köpa in material till en sådan. Att ha en hetvattenmaskin i egen regi förväntas 
möjliggöra utökad bekämpning på fler ytor till mindre kostnad.  
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Prioriterad bekämpning av invasiva växtarter i Borås 
Grundregeln är att bekämpningsåtgärder sker på kommunens egna fastigheter. 
Förvaltningar och bolag har ansvar för sin mark enligt reglementen (se 
”Invasiva arter Rapport budgetuppdrag, 2021-10-01). I dagsläget kan de få hjälp 
med bekämpningsåtgärder från Tekniskas medel. Det går dock inte ringa och 
beställa, styrgruppen gör en långsiktig plan och tar löpande in information och 
tar ställning till på årsbasis.  
 
EU-arter (lagstadgade att bekämpa och undvika att sprida): 

 gul skunkkalla – alla bestånd på kommunal mark årligen 

 jätteloka – alla bestånd på kommunal mark årligen  

 Jättebalamin – i reservat, och ekologiskt känsliga miljöer som avgörs av 
styrgruppen 
 

I naturreservaten bekämpas även:  

 parkslide 

 jätteslide 

 kanadensiskt gullris 

 blomsterlupin 
 
Övriga prioriterade arter: 

 Sjögull – inventera omfattning (Miljö)  
 
Enstaka mindre bestånd av ovanstående arter kan bekämpas om det finns stor 
ekologisk nytta, har närhet till känsligt område eller bestånd som riskerar att bli 
särskilt ekonomiskt kostsamma för kommunen. 
 
Övriga områden där insatser kan genomföras:  

 Osdal  

 Häggån  (Natura-2000-området)  

 Ekologiskt känsliga områden (exempel: nyckelbiotoper, naturminnen, 
biotopskydd, NO/NS i skogsbruksplan)  

 Klass 1 områden i naturdatabasen på kommunal mark 

 Områden med höga naturvärden eller ekologiskt känsliga områden  

 Enstaka mindre bestånd av ovanstående arter kan bekämpas om det finns 
stor ekologisk nytta, har närhet till känsligt område eller bestånd som 
riskerar att bli särskilt ekonomiskt kostsamma för kommunen.  

 

Plan för 2023 
Om Tekniska nämnden får de medel de äskar för bekämpningen 2023 kommer 
upphandlade entreprenören få tid att anpassa sin verksamhet. Förhoppningen 
är att entreprenören tar in ett arbetslag och då kan stå för arbetsledning, 
utkörning av arbetsbodar och annat arbete runtomkring.  
 

Mia Magnusson 

Strategisk samhällsplanerare 
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