
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kallas till sammanträde torsdagen 
den 19 mars 2020 kl. 18.00 i Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42 

Ärenden

1  Upprop

2  Val av justerande ledamöter

3  Anmälningsärenden

4  Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

5  Extra medel till välfärden (nr 19)

6  Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor (nr 20)

7  Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar  
och tidningar (nr 21)

8  Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (nr 22)

9  Justering i borgensåtagandet avseende Borås Skidarena AB (nr 23)

10  Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och möjligheten att delta på distans vid  
sammanträden (Nr 24) 

2020-03-16 

Per-Olof Höög     Carl Morberg

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare
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Datum 
2020-03-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Extra medel till välfärden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020. 

Nämnd   Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden  4,0 mnkr 

Grundskolenämnden  7,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildn.nämnden 5,0 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden  11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden  4,0 mnkr 

 

Reservationer 
Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) reserverar sig till förmån för 
Andreas Exners (SD) förslag, se bilaga. 
 

Protokollsanteckningar 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 

Ärendet i sin helhet 
Riksdagen beslutade 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 mdr till kommuner 
och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 mdr i vårändringsbudgeten. 
Finansutskottet som lagt förslaget till riksdagen konstaterar att kommunerna 
och regionerna står inför mycket stora utmaningar. Därför behövs det enligt 
utskottet omgående ett tillskott till sektorn för att stärka den svenska välfärden.  

Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 mnkr i ökade generella 
statsbidrag fr.o.m. 2020. I finansieringen av de extra statsbidragen ingår att 
aviserad ökning av riktat statsbidrag till lärarassistenter, på 5 mnkr för Borås 
del, försvinner och ersätts med generellt statsbidrag. 

Nr 19
Extra medel till välfärden
2020-03-02 Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen konstaterar att tillskottet är välbehövligt för Borås Stad som 
hjälp för att kunna finansiera de befintliga åtaganden inom välfärden som vi 
redan har idag. Medlen som nu föreslås att fördelas till nämnderna skall därför 
ses som ett tillskott för att kunna upprätthålla en god nivå på verksamheten. 
Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att fortgå för 
att skapa ekonomiskt utrymme framåt. För 2021 bedöms skatteunderlaget öka 
med ca 3 % varav volymökningar för demografiska förändringar hos våra 
målgrupper kan uppskattas till nästan 1 %. Utgångsläget inför budgetarbetet är 
således ansträngt hos Borås liksom flertalet andra kommuner. Handlings-
beredskap inför budarbetet är nödvändigt. Det kan inte uteslutas att våra 
verksamheter får förbereda sig på effektiviseringskrav likt de som lades ut 2019-
2020. 

Kommunstyrelsens uppfattning är att nämnderna är bäst lämpade att avgöra 
om medel ska avsättas direkt ut till förvaltningarnas enheter, avsättas till 
engångskostnader eller hanteras centralt av förvaltningen för att ha en 
handlingsberedskap inför Budget 2021. 

Med anledning av att den senaste skatteunderlagsprognosen visade på ett 
negativt utfall om -15,0 mnkr kommer inte alla tillgängliga medel att delas ut till 
nämnderna. En s.k. Välfärdsbuffert på 15,0 mnkr avsätts därför centralt för att 
kunna hantera de osäkerheter vi står inför. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2020 med 
ambitionen att tillskottet skall vara en generell nivåhöjning även 2021 och 
framåt: 

 

Nämnd Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden 4,0 mnkr 

Grundskolenämnden 7,0 mnkr 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden 4,0 mnkr 

Central Välfärdsbuffert 15,0 mnkr 

SUMMA 57,0 mnkr 

 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Roger Cardell 

   Budgetchef 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Roger Cardell 

   Budgetchef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00219 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 
 

Extra medel till välfärden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2020. 

Nämnd   Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden  4,0 mnkr 

Grundskolenämnden  7,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildn.nämnden 5,0 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden  11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden  4,0 mnkr 

 

Att genomföra en disposition om 12 miljoner kronor och uppdra 
Kommunstyrelsen att, genom ett pilotprojekt över ett år, upphandla 
trygghetsvakter i enlighet med budgetuppdraget för 2019. Kommunstyrelsen 
ska därefter utvärdera hur projektet fallit ut, vilka insatser trygghetsvakterna 
genomfört, samt hur projektet påverkat kommuninvånarnas trygghet. 

Ärendet i sin helhet 
Riksdagen beslutade 19 februari att tillföra ytterligare 2,5 mdr till kommuner 
och regioner utöver regeringens redan aviserade 5 mdr i vårändringsbudgeten. 
Finansutskottet som lagt förslaget till riksdagen konstaterar att kommunerna 
och regionerna står inför mycket stora utmaningar. Därför behövs det enligt 
utskottet omgående ett tillskott till sektorn för att stärka den svenska välfärden.  

Preliminärt innebär tilldelningen för Borås del 57 mnkr i ökade generella 
statsbidrag fr.o.m. 2020. I finansieringen av de extra statsbidragen ingår att 
aviserad ökning av riktat statsbidrag till lärarassistenter, på 5 mnkr för Borås 
del, försvinner och ersätts med generellt statsbidrag. 

Kommunstyrelsens uppfattning är att nämnderna är bäst lämpade att avgöra 
om medel ska avsättas direkt ut till förvaltningarnas enheter, avsättas till 
engångskostnader eller hanteras centralt av förvaltningen för att ha en 
handlingsberedskap inför Budget 2021. 
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Med anledning av att den senaste skatteunderlagsprognosen visade på ett 
negativt utfall om -15,0 mnkr kommer inte alla tillgängliga medel att delas ut till 
nämnderna. En s.k. Välfärdsbuffert på 3,0 mnkr avsätts därför centralt för att 
kunna hantera de osäkerheter vi står inför under 2020. Genom en disposition 
om 12 miljoner kronor till ett riktat projekt, under en på förhand avtalad 
period, kommer resurserna inte tas i anspråk under kommande budgetår. Dessa 
resurser kommer därmed utgöra del av ordinarie ekonomiunderlag inför budget 
2021. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2020 med 
ambitionen att tillskottet skall vara en generell nivåhöjning även 2021 och 
framåt: 

 

Nämnd Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden 4,0 mnkr 

Grundskolenämnden 7,0 mnkr 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden 4,0 mnkr 

Central Välfärdsbuffert 3,0 mnkr 

Trygghetsvakter 12,0 mnkr 

SUMMA 57,0 mnkr 

 

Kommunstyrelsen föreslås att, genom ett pilotprojekt om ett år, upphandla 
trygghetsvakter i enlighet med budgetuppdraget för 2019. Kommunstyrelsen 
ska därefter utvärdera hur projektet fallit ut, vilka insatser trygghetsvakterna 
genomfört, samt hur projektet påverkat kommuninvånarnas trygghet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
   
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 
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Med anledning av att den senaste skatteunderlagsprognosen visade på ett 
negativt utfall om -15,0 mnkr kommer inte alla tillgängliga medel att delas ut till 
nämnderna. En s.k. Välfärdsbuffert på 3,0 mnkr avsätts därför centralt för att 
kunna hantera de osäkerheter vi står inför under 2020. Genom en disposition 
om 12 miljoner kronor till ett riktat projekt, under en på förhand avtalad 
period, kommer resurserna inte tas i anspråk under kommande budgetår. Dessa 
resurser kommer därmed utgöra del av ordinarie ekonomiunderlag inför budget 
2021. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2020 med 
ambitionen att tillskottet skall vara en generell nivåhöjning även 2021 och 
framåt: 

 

Nämnd Ökat K-bidrag 

Förskolenämnden 4,0 mnkr 

Grundskolenämnden 7,0 mnkr 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

11,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 11,0 mnkr 

Vård- och äldrenämnden 4,0 mnkr 

Central Välfärdsbuffert 3,0 mnkr 

Trygghetsvakter 12,0 mnkr 

SUMMA 57,0 mnkr 

 

Kommunstyrelsen föreslås att, genom ett pilotprojekt om ett år, upphandla 
trygghetsvakter i enlighet med budgetuppdraget för 2019. Kommunstyrelsen 
ska därefter utvärdera hur projektet fallit ut, vilka insatser trygghetsvakterna 
genomfört, samt hur projektet påverkat kommuninvånarnas trygghet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
   
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 
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Till Kommunstyrelsens möte 2020-03-02: 

Tilläggsförslag: Extra medel till välfärden 
 
Vänsterpartiet skickade 2020-02-02 in ett initiativärende rubricerat ”Låt extra statsbidrag 
stoppa nedskärningar i välfärden”. I och med behandlingen av ärende E7, ”Extra medel till 
välfärden”, anser Vänsterpartiet att initiativärendet kan anses besvarat. 
 
Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 
 
Att Kommunstyrelsen förklarar Vänsterpartiets initiativärende ”Låt extra statsbidrag stoppa 
nedskärningar i välfärden” besvarat. 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Till Kommunstyrelsens möte 2020-03-02: 

Tilläggsförslag: Extra medel till välfärden 
 
Vänsterpartiet skickade 2020-02-02 in ett initiativärende rubricerat ”Låt extra statsbidrag 
stoppa nedskärningar i välfärden”. I och med behandlingen av ärende E7, ”Extra medel till 
välfärden”, anser Vänsterpartiet att initiativärendet kan anses besvarat. 
 
Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 
 
Att Kommunstyrelsen förklarar Vänsterpartiets initiativärende ”Låt extra statsbidrag stoppa 
nedskärningar i välfärden” besvarat. 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 
 

Till Kommunstyrelsens möte 2020-03-02: 

Protokollsanteckning: Extra medel till välfärden 
 
Vänsterpartiet skickade 2020-02-02 in ett initiativärende rubricerat ”Låt extra statsbidrag 
stoppa nedskärningar i välfärden”. I och med behandlingen av ärende E7, ”Extra medel till 
välfärden”, anser Vänsterpartiet att initiativärendet kan anses besvarat. 
 
Med anledning av detta anser Vänsterpartiet att Kommunstyrelsen samtidigt borde ha 
förklarat Vänsterpartiets initiativärende ”Låt extra statsbidrag stoppa nedskärningar i 
välfärden” besvarat. 
 
 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
033-357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00055 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Instruktioner till valda ombud inför 2020 års 
bolagsstämmor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor.  
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt förslag, se bilaga.   
 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse 
ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 
2020 års utgång.  

Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 
om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 
Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 
val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.                       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse 
ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 
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2020 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 
delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 

Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags års-
stämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 
och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 
Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 
val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 
tiden intill 2020 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 
bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 
enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 
kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 
Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 
och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 
beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 
de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

Nr 20
Instruktioner till valda ombud inför 2020 års 
bolagsstämmor
2020-02-17 Dnr KS 2020-00055 1.1.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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2020 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 
delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 

Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags års-
stämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 
och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 
Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 
val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 
tiden intill 2020 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 
bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 
enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 
kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 
Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 
och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 
beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 
de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 
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direktören för 2019 års förvaltning.    

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

Särskild bilaga  
Kommunstyrelsen 

Borås Stad 
2020-02-17 

 

Alternativt förslag 
 

Baserat på den information som har framkommit under dagen har vi inte kunnat kartlägga vilken information 

som framkommit till vilken instans. Situationen har därmed nått sin vägs ände i och med att ord står mot ord. 

Vi kan däremot konstatera att f.d VD handlat inom ramen av sin delegation, samt att delar av tidigare uttalande 

av presidiemedlemmar inte varit korrekta enligt föreliggande dokument. 

I flera fall har det framkommit att presidiet och VD har underlåtit att informera styrelsen om principiellt viktiga 

frågor. Däribland situationen att två VD:ar valt att ej skriva under avtalet beträffande avfallskrossen. Hade så 

skett är sannolikheten stor att styrelsen hade valt att titta närmare på ärendet. Vi noterar däremot att VD tagit 

ansvar genom att driva utredning kring frågan, dock har denna utredning inte informerats styrelsen utan 

endast ordförande. 

Ovan är högst olämpligt agerande som förhindrar ett fullgott styrelsearbete och åsidosätter de fastställda 

demokratiska principerna. Trots detta så är det med sannolikhet ej straffbart, oavsett om det beror på 

inkompetens eller något annat, och där med ej grund för att ansvarsfrihet ej skall beviljas. 

Det som däremot sannolikt är ett direkt lagbrott är det faktum att styrelseordförande har agerat utanför sina 

befogenheter när hon bl.a. föregick styrelsens arbete och arbetsbefriade VD:n. Med tanke på den rådande 

kulturen så finner vi det ej heller osannolikt att en vidare granskning skulle finna att presidiet har fattat fler 

beslut utanför deras mandat.  

Ordförande begick dessutom ett tydligt brott mot Aktiebolagslagen 8 Kap §21 när ordförande vidhöll 

beslutspunkten beträffande förtroendet för VD:n, trots att två oberoende ledamöter tydligt lät meddela att 

underlaget var för bristfälligt för att något beslut i frågan skulle kunna fattas. Ordförande blev till och med 

upplyst om lagtexten som konstaterar att styrelsen i det läget ej är beslutsmässig, men valde att driva igenom 

beslutet ändå.  

Styrelseordförandes agerande kan ha inneburit direkt eller indirekt skada för bolaget samt dess ägare. Vi finner 

det ytterst principiellt och lagenligt viktigt att styrelseordförandes agerande prövas i en rättslig instans. Inte 

minst för att från Borås Stads sida kraftigt markera att sådana övertramp ej tolereras utan istället beivras.  
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2020 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 
delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 

Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags års-
stämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 
och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 
Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 
val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 
tiden intill 2020 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 
bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 
enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 
kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 
Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 
och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 
beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 
de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

Särskild bilaga  
Kommunstyrelsen 

Borås Stad 
2020-02-17 

 

 

Till följd av ovanstående information beslutar Kommunfullmäktige, 

 

Att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, ej bevilja ansvarsfrihet för ordf. 
Eva Théen-Johansson i Borås Energi och Miljö AB för verksamhetsår 2019. 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, rösta i enlighet med av revisorerna 
tillstyrkta förslag beträffande ansvarsfrihet för övriga styrelsemedlemmar.  

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

 B 955

Särskild bilaga  
Kommunstyrelsen 

Borås Stad 
2020-02-17 

 

Alternativt förslag 
 

Baserat på den information som har framkommit under dagen har vi inte kunnat kartlägga vilken information 

som framkommit till vilken instans. Situationen har därmed nått sin vägs ände i och med att ord står mot ord. 

Vi kan däremot konstatera att f.d VD handlat inom ramen av sin delegation, samt att delar av tidigare uttalande 

av presidiemedlemmar inte varit korrekta enligt föreliggande dokument. 

I flera fall har det framkommit att presidiet och VD har underlåtit att informera styrelsen om principiellt viktiga 

frågor. Däribland situationen att två VD:ar valt att ej skriva under avtalet beträffande avfallskrossen. Hade så 

skett är sannolikheten stor att styrelsen hade valt att titta närmare på ärendet. Vi noterar däremot att VD tagit 

ansvar genom att driva utredning kring frågan, dock har denna utredning inte informerats styrelsen utan 

endast ordförande. 

Ovan är högst olämpligt agerande som förhindrar ett fullgott styrelsearbete och åsidosätter de fastställda 

demokratiska principerna. Trots detta så är det med sannolikhet ej straffbart, oavsett om det beror på 

inkompetens eller något annat, och där med ej grund för att ansvarsfrihet ej skall beviljas. 

Det som däremot sannolikt är ett direkt lagbrott är det faktum att styrelseordförande har agerat utanför sina 

befogenheter när hon bl.a. föregick styrelsens arbete och arbetsbefriade VD:n. Med tanke på den rådande 

kulturen så finner vi det ej heller osannolikt att en vidare granskning skulle finna att presidiet har fattat fler 

beslut utanför deras mandat.  

Ordförande begick dessutom ett tydligt brott mot Aktiebolagslagen 8 Kap §21 när ordförande vidhöll 

beslutspunkten beträffande förtroendet för VD:n, trots att två oberoende ledamöter tydligt lät meddela att 

underlaget var för bristfälligt för att något beslut i frågan skulle kunna fattas. Ordförande blev till och med 

upplyst om lagtexten som konstaterar att styrelsen i det läget ej är beslutsmässig, men valde att driva igenom 

beslutet ändå.  

Styrelseordförandes agerande kan ha inneburit direkt eller indirekt skada för bolaget samt dess ägare. Vi finner 

det ytterst principiellt och lagenligt viktigt att styrelseordförandes agerande prövas i en rättslig instans. Inte 

minst för att från Borås Stads sida kraftigt markera att sådana övertramp ej tolereras utan istället beivras.  
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2020 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 
delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 

Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags års-
stämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 
och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 
Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 
val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 
tiden intill 2020 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 
bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 
enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 
kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 
Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 
och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 
beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 
de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

Särskild bilaga  
Kommunstyrelsen 

Borås Stad 
2020-02-17 

 

 

Till följd av ovanstående information beslutar Kommunfullmäktige, 

 

Att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, ej bevilja ansvarsfrihet för ordf. 
Eva Théen-Johansson i Borås Energi och Miljö AB för verksamhetsår 2019. 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2019, rösta i enlighet med av revisorerna 
tillstyrkta förslag beträffande ansvarsfrihet för övriga styrelsemedlemmar.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00055 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Instruktioner till valda ombud inför 2020 års 
bolagsstämmor 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor.   

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
 Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse 
ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 
2020 års utgång.  

Instruktionerna gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut 
om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat 
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.  

Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 
Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 
val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.                       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2019-12-09 och 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 2019-12-19 att utse 
ombud och ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 
2020 års utgång. Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och 
delägda bolag skall även uppdras åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor. 

Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags års-
stämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av 
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD 
och styrelse.  
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Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 
Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 
val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 
tiden intill 2020 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 
bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 
enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 
kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 
Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 
och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 
beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 
de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören för 2019 års förvaltning.    

Att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 
med av kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för Borås Energi och 
Miljö AB, i enlighet med den särskilda bilagan. 
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Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av 
Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt 
val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.   

Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende 
Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning 
samt antagande av ägardirektiv.  

Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av 
Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts 
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.   

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att följande, för 
tiden intill 2020 års utgång, ska gälla som instruktion för ombud vid 
bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag;  

 

Som instruktion för samtliga ombud ska gälla  

att ombudet ska anmäla Kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och 
lekmannarevisorer, 

att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i 
enlighet med Kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till 
kommunens förtroendevalda, 

att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av 
Kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning 
och antagande av ägardirektiv,  

att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige 
beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att 
de är av principiell betydelse eller av större vikt, 

att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 
med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande; 

  

• fastställande av resultat- och balansräkningen,  

• disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande 

direktören för 2019 års förvaltning.    

Att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2020, rösta i enlighet 
med av kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för Borås Energi och 
Miljö AB, i enlighet med den särskilda bilagan. 
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Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse   
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor.       
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.   

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt återremissyrkande.    
 

Sammanfattning 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 
delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 
införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 
Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 
skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 
kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka 
hushållsavfallstaxan.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor.       
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.   

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt återremissyrkande.    
 

Sammanfattning 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 
delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 
införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 
Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 
skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 
kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka 
hushållsavfallstaxan.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 

Nr 21
Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar

2020-02-17 Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse 
och sedan skiljs påsarna åt i optisk sorteringsanläggning på Sobacken. 
Förpackningsmaterial samlas in via återvinningsstationer som drivs av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 
sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 
avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med 
bättre service till kunderna.  

Bolagets förslag till nytt insamlingssystem kommer att omfattas av två 
delprojekt; flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt. Flerfacksprojektet är det första 
projektet och innebär en bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
Det nya insamlingssystemet ska vara obligatoriskt för alla villor, fritidshus, 
radhus och mindre flerfamiljshus inom Borås Stad. Varje hushåll får två kärl 
med möjlighet att sortera olika avfallssorter; brännbart restavfall, matavfall, 
tidningar, plast-, papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas.  

Tvåkärlsprojektet är det andra projektet och sker parallellt med införandet av 
det första projektet. Tvåkärlsprojektet innefattar att alla större flerfamiljshus 
och verksamheter kommer att ha ett kärl för matavfall och ett kärl för 
brännbart restavfall, istället för ett kärl med blandat som idag. Det kommer 
finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för större 
flerfamiljshus med två behållare för mat respektive brännbart restavfall. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar. Bolaget ser dock att ett införande av det 
nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en 
högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre 
utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Bolagets tidplan innebär att införandet av flerfackssystemet startar under 
senhösten år 2020 och område för område kommer successivt att börja 
använda det nya insamlingssystemet. Totalt beräknas införandet ta ca 2 år och 
är beroende av införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering 
av kärl. Tvåkärlssystemet planeras att vara klart år 2023 då 
sorteringsanläggningen planeras att avvecklas. 

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 
bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och projektet ligger i linje med 
ägardirektivet. Eftersom det nya insamlingssystemet innebär insamling av 
förpackningar och tidningar som egentligen är ett producentansvar ser 
Kommunstyrelsen att bolaget i sina löpande ekonomiska rapporter ska redovisa 
kostnader och intäkter avseende just denna del av insamlingssystemet då det ska 
vara kostnadsneutralt för taxekollektivet och därmed inte ska påverka 
hushållsavfallstaxan. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt 
affärsmässig bedömning.   
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Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-17 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-28 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB 
4. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-14 
5. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Profu, 2019-10-02 
6. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB 2020-02-17 
7. . Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-14, reviderad 2020-01-23 
 
   

 
 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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5. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Profu, 2019-10-02 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsens ställningstagande bygger på att avtal tecknas med 
en s.k. TIS (tillståndspliktigt insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och 
Miljö för merkostnaderna i enlighet med förordningens intentioner. 
 

Sammanfattning 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 
delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 
införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 
Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 
skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 
kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka 
hushållsavfallstaxan.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
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”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse 
och sedan skiljs påsarna åt i optisk sorteringsanläggning på Sobacken. 
Förpackningsmaterial samlas in via återvinningsstationer som drivs av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 
sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 
avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med 
bättre service till kunderna.  

Bolagets förslag till nytt insamlingssystem kommer att omfattas av två 
delprojekt; flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt. Flerfacksprojektet är det första 
projektet och innebär en bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
Det nya insamlingssystemet ska vara obligatoriskt för alla villor, fritidshus, 
radhus och mindre flerfamiljshus inom Borås Stad. Varje hushåll får två kärl 
med möjlighet att sortera olika avfallssorter; brännbart restavfall, matavfall, 
tidningar, plast-, papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas.  

Tvåkärlsprojektet är det andra projektet och sker parallellt med införandet av 
det första projektet. Tvåkärlsprojektet innefattar att alla större flerfamiljshus 
och verksamheter kommer att ha ett kärl för matavfall och ett kärl för 
brännbart restavfall, istället för ett kärl med blandat som idag. Det kommer 
finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för större 
flerfamiljshus med två behållare för mat respektive brännbart restavfall. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar. Bolaget ser dock att ett införande av det 
nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en 
högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre 
utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Bolagets tidplan innebär att införandet av flerfackssystemet startar under 
senhösten år 2020 och område för område kommer successivt att börja 
använda det nya insamlingssystemet. Totalt beräknas införandet ta ca 2 år och 
är beroende av införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering 
av kärl. Tvåkärlssystemet planeras att vara klart år 2023 då 
sorteringsanläggningen planeras att avvecklas. 

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 
bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och projektet ligger i linje med 
ägardirektivet. Eftersom det nya insamlingssystemet innebär insamling av 
förpackningar och tidningar som egentligen är ett producentansvar ser 
Kommunstyrelsen att bolaget i sina löpande ekonomiska rapporter ska redovisa 
kostnader och intäkter avseende just denna del av insamlingssystemet då det ska 
vara kostnadsneutralt för taxekollektivet och därmed inte ska påverka 
hushållsavfallstaxan. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt 
affärsmässig bedömning.   
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”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse 
och sedan skiljs påsarna åt i optisk sorteringsanläggning på Sobacken. 
Förpackningsmaterial samlas in via återvinningsstationer som drivs av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 
sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 
avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med 
bättre service till kunderna.  

Bolagets förslag till nytt insamlingssystem kommer att omfattas av två 
delprojekt; flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt. Flerfacksprojektet är det första 
projektet och innebär en bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
Det nya insamlingssystemet ska vara obligatoriskt för alla villor, fritidshus, 
radhus och mindre flerfamiljshus inom Borås Stad. Varje hushåll får två kärl 
med möjlighet att sortera olika avfallssorter; brännbart restavfall, matavfall, 
tidningar, plast-, papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas.  

Tvåkärlsprojektet är det andra projektet och sker parallellt med införandet av 
det första projektet. Tvåkärlsprojektet innefattar att alla större flerfamiljshus 
och verksamheter kommer att ha ett kärl för matavfall och ett kärl för 
brännbart restavfall, istället för ett kärl med blandat som idag. Det kommer 
finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för större 
flerfamiljshus med två behållare för mat respektive brännbart restavfall. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar. Bolaget ser dock att ett införande av det 
nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en 
högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre 
utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Bolagets tidplan innebär att införandet av flerfackssystemet startar under 
senhösten år 2020 och område för område kommer successivt att börja 
använda det nya insamlingssystemet. Totalt beräknas införandet ta ca 2 år och 
är beroende av införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering 
av kärl. Tvåkärlssystemet planeras att vara klart år 2023 då 
sorteringsanläggningen planeras att avvecklas. 

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 
bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och projektet ligger i linje med 
ägardirektivet. Eftersom det nya insamlingssystemet innebär insamling av 
förpackningar och tidningar som egentligen är ett producentansvar ser 
Kommunstyrelsen att bolaget i sina löpande ekonomiska rapporter ska redovisa 
kostnader och intäkter avseende just denna del av insamlingssystemet då det ska 
vara kostnadsneutralt för taxekollektivet och därmed inte ska påverka 
hushållsavfallstaxan. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt 
affärsmässig bedömning.   
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Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-17 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-28 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB 
4. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-14 
5. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Profu, 2019-10-02. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB, som uppdras att 
genom en extern aktör göra en analys och granskning av investeringsförslaget 
och den beräknade kostnaden. 

          

Sammanfattning 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 
delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 
införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 
Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 
skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 
kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka 
hushållsavfallstaxan.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse 
och sedan skiljs påsarna åt i optisk sorteringsanläggning på Sobacken. 
Förpackningsmaterial samlas in via återvinningsstationer som drivs av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 
sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 
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 Kommunfullmäktige 

 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med 
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB, som uppdras att 
genom en extern aktör göra en analys och granskning av investeringsförslaget 
och den beräknade kostnaden. 

          

Sammanfattning 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”.  Det nya insamlingssystemet omfattas av två 
delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att 
införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. 
Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom 
skapas en bättre utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar.  Denna del av verksamheten ska vara 
kostnadsneutral och därmed ska inte dessa kostnader påverka 
hushållsavfallstaxan.      

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av 
investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet 
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. 

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse 
och sedan skiljs påsarna åt i optisk sorteringsanläggning på Sobacken. 
Förpackningsmaterial samlas in via återvinningsstationer som drivs av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska 
sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och 
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avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med 
bättre service till kunderna.  

Bolagets förslag till nytt insamlingssystem kommer att omfattas av två 
delprojekt; flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt. Flerfacksprojektet är det första 
projektet och innebär en bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
Det nya insamlingssystemet ska vara obligatoriskt för alla villor, fritidshus, 
radhus och mindre flerfamiljshus inom Borås Stad. Varje hushåll får två kärl 
med möjlighet att sortera olika avfallssorter; brännbart restavfall, matavfall, 
tidningar, plast-, papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas.  

Tvåkärlsprojektet är det andra projektet och sker parallellt med införandet av 
det första projektet. Tvåkärlsprojektet innefattar att alla större flerfamiljshus 
och verksamheter kommer att ha ett kärl för matavfall och ett kärl för 
brännbart restavfall, istället för ett kärl med blandat som idag. Det kommer 
finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för större 
flerfamiljshus med två behållare för mat respektive brännbart restavfall. 

Det nya insamlingssystemet inkluderar insamling av förpackningar och 
tidningar som är ett producentansvar. Bolaget ser dock att ett införande av det 
nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en 
högre service och bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre 
utsorteringsgrad av materialen, framför allt papper och plast. 

Bolagets tidplan innebär att införandet av flerfackssystemet startar under 
senhösten år 2020 och område för område kommer successivt att börja 
använda det nya insamlingssystemet. Totalt beräknas införandet ta ca 2 år och 
är beroende av införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering 
av kärl. Tvåkärlssystemet planeras att vara klart år 2023 då 
sorteringsanläggningen planeras att avvecklas. 

Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla 
bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och projektet ligger i linje med 
ägardirektivet. Eftersom det nya insamlingssystemet innebär insamling av 
förpackningar och tidningar som egentligen är ett producentansvar ser 
Kommunstyrelsen att bolaget i sina löpande ekonomiska rapporter ska redovisa 
kostnader och intäkter avseende just denna del av insamlingssystemet då det ska 
vara kostnadsneutralt för taxekollektivet och därmed inte ska påverka 
hushållsavfallstaxan. Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt 
affärsmässig bedömning, men ser att en oberoende aktör säkerställer materialet 
och den beräknade kostnaden. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-17 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2019-11-28 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB 
4. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Borås Energi och 
Miljö AB, 2019-11-14 
5. Rapport Nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, Profu, 2019-10-02 
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Rapport 
 

Nytt insamlingssystem  

för hushållsavfall i Borås 

2019-11-14 
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Sammanfattning 

Sammanfattning och beslutsförslag 

Beslutsunderlaget redovisar hur Borås kan ersätta nuvarande insamling av hushållsavfall 
med ett nytt, modernt, effektivt insamlingssystem som inkluderar insamling av totalt 10 
olika fraktioner fastighetsnära.  

Beslutsunderlaget redovisar hur val av system har gått till, vad det innebär för 
investeringar och hur avfallstaxan behöver utvecklas för att det nya insamlingssystemet 
ska finansieras.  

Borås var en föregångare 

Borås var tidigt ute med att källsortera hushållsavfall. Redan 1995 började boråsarna att 
sortera matavfall och brännbart avfall var för sig. Systemet som har använts bygger på 
optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit plastpåse och 
sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på Sobacken. Matavfallet går 
vidare till biogasproduktion på Sobacken och innehållet i den vita påsen omvandlas till 
fjärrvärme och el i avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås.  

Förpackningsmaterial har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI).  

Insamlingssystemet behöver utvecklas 

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och vi 
måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot en bättre och mer miljöfokuserad 
avfallshantering med bättre service till våra kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld kraven från regeringen gällande fastighetsnära 
insamling av förpackningsmaterial och med samhällets och världens inställning till att 
vara beroende av plastpåsar som vi är med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna 
förändring gå ifrån plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda 
våra kunder bostadsnära insamling av alla förpackningar.  

Naturvårdsverket skriver i sina riktlinjer att från 1 januari 2021 ska bostadsnära 
insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % 
från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, 
metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.  

Val av insamlingssystem  

Borås Energi och Miljö har utfört en systemanalys* där olika typer av insamlingssystem 
har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser.  

Systemanalysen visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan 
samlas in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en separat 
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Val av insamlingssystem  

Borås Energi och Miljö har utfört en systemanalys* där olika typer av insamlingssystem 
har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av 
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insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med insamlingssystemet 
kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  

Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma insamlingssystem som 
föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har besökt och intervjuat ett flertal 
kommuner och fått höra om goda resultat avseende användarvänlighet för kunden och 
kvalitet på insamlat förpackningsmaterial.   

* Systemanalysen har genomförts av PROFU.  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  
 
Borås Energi och Miljö har testat ett nytt insamlingssystem med flerfackskärl hos ca 1000 
hushåll under en snart ett år. Kundenkäter visar på hög kundnöjdhet med över 90 % 
som är nöjda med det testade systemet. Plockanalyser som har studerat innehållet i 
kärlen visar på att förpackningar har minskat med 10%. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket förpackningsmaterial i den 
vita påsen som i sin tur går till förbränning. Material som alltså istället kan 
materialåtervinnas och förutsättningarna för detta skapas med ett nytt insamlingssystem 
där service och tillgänglighet står i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. En kommunikationsplan har också tagits fram och 
testats i verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebook grupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det nya 
insamlingssystemet.  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas. 19 000 hushåll kommer då att förses med 2 kärl och nya 
insamlingsfordon behöver införskaffas. Det nya insamlingssystemet är obligatoriskt för 
alla villor, radhus och mindre flerfamiljshus i Borås Stad. Flerfamiljshusen kommer 
erbjudas olika lösningar för att nationella mål om bostadsnära insamling av förpackningar 
ska uppnås.  

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i Borås ca 20 
000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att börja använda det nya 
insamlingssystemet. Det som kommer påverka tidplanen är införskaffande av 
insamlingsfordon och inköp/montering av kärl.  

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Med nya insamlingsfordon och nya kärl kommer kostnaderna att öka för kunderna, för 
dagens standard kärl på 190 L blir det en höjning på 15% vilket motsvarar 370 kr per 
(31 kr per månad). Villakunderna i Borås kommer att få en höjning från 536 kr till en 
minskning på 120 kr. En förändring från +24% till -4%, beroende på vilken kärlstorlek 
de har idag. Investeringen för hela projektet och införandet av det nya 
insamlingssystemet inklusive materiahall beräknas till 144 miljoner kronor. Med 
regeringens beslut om bostadsnära insamling att producenterna ska bekosta hela 
insamlingen med behållare så kan höjningen bli avsevärt lägre, men detta beslutas 2021. 
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1. Inledning 
 

Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form. 
Hälsoaspekterna var den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara 
ett bekymmer är avfall idag en resurs.  

1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den 
första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000 
lägenheter deltog genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det 
som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med 
fokus på några viktiga punkter; biologisk behandling, källsortering och förbränning. 1992 
öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett 
beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av den kända 
”Boråsmodellen”.  

Modellen med att sortera avfall i påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det 
biologiska och det brännbara avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer 
under åren och idag använder vi vår biogas till våra insamlingsfordon och säljer gasen på 
två publika tankstationer. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och 
invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med 
möjligheten att ta till vara på energin ur de vita påsarna för fjärrvärme och el.  

Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas 
ur rötat avfall. Minst 60 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma 
utveckling förväntas också när det gäller biogödsel.  

Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda 
den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en 
föregångare och redan tagit många viktiga steg. Bolaget har två publika tankställen för 
privata bilar och bolagets insamlingsfordon av hushållsavfall går på biogas. 

Regeringen skriver i sina förordningar (Förordning 2018:1462 om producentansvar för 
förpackningar och Förordning 2018:1463 om producentansvar för returpapper) att från 1 
januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. 

Avfallshanteringen har utvecklats positivt i Borås genom framåtriktiga beslut med 
källsortering, biogasproduktion och olika satsningar inom återvinning. Idag läggs mindre 
än 1 % av hushållsavfallet på deponi, 1989 lades 54 % på deponi.  

Med ett nytt fastighetsnära insamlingssystem är målet att andelen materialåtervinning av 
förpackningsmaterial kommer att öka väsentligt. Mindre andel av avfallet kommer då att 
gå till energiåtervinning och förbrännas.  

Enligt kundundersökningen ”Kritik på teknik” av Sveriges kommuner och landsting SKL är 
84 % nöjda med dagens avfallshantering. Målsättningen är att 95 % ska vara nöjda med 
det nya insamlingssystemet då det är infört. Kundundersökningarna som har gjorts 
under pilotprojektet ”Sortera mera hemma” har visat på en kundnöjdhet på 92 %.  
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1.1 Nya förordningar om bostadsnära insamling av förpackningar 
och returpapper  
Sommar 2018 beslutade regeringen om förordningsändringar av producentansvaret för 
förpackningar och returpapper. Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling 
nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin 
bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu har regeringen förtydligat tillsammans med 
Naturvårdsverket som är uppdragsgivare att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga 
insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en 
stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. För att 
aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 
2021 och 2025. 
 
Regeringen skriver i sina förordningar (2018:1462 och 2018:1463) att från 1 januari 
2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, att minska 
mängden förpackningar- och tidningar i hushållssoporna och därmed skapa cirkulära 
förpackningssystem. Grundläggande är att åstadkomma ett återvunnet material som 
håller hög kvalitet och som kan efterfrågas av marknaden så att miljönytta skapas. 
Nationella återvinningsmål ligger fast och nya förordningar från 2018 syftar till att 
underlätta för hushåll att sortera. 
 
I Naturvårdsverket vägledning om regeringens förordningar skriver de att producenterna 
har ansvaret att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De kan också uppdra 
insamlingen till en entreprenör eller kommun, men det har ändå ansvaret och 
skyldigheten att ansvara och bekosta insamlingen.  
 
I samverkansplattformen av Avfall Sverige, FTI AB och Sverige kommuner och landsting 
(SKL) lägger det stor vikt på att de måste finnas en samsyn mellan producenter och 
kommuner. Kommunens deltagande är viktigt då det finns flera delade ansvar så som 
informationsansvaret samt delfrågor såsom upplåtande mark, bygglovsärenden och 
tillsyn rörande miljö och hälsa samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.   
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1.1 Nya förordningar om bostadsnära insamling av förpackningar 
och returpapper  
Sommar 2018 beslutade regeringen om förordningsändringar av producentansvaret för 
förpackningar och returpapper. Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling 
nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin 
bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu har regeringen förtydligat tillsammans med 
Naturvårdsverket som är uppdragsgivare att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga 
insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en 
stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. För att 
aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 
2021 och 2025. 
 
Regeringen skriver i sina förordningar (2018:1462 och 2018:1463) att från 1 januari 
2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, att minska 
mängden förpackningar- och tidningar i hushållssoporna och därmed skapa cirkulära 
förpackningssystem. Grundläggande är att åstadkomma ett återvunnet material som 
håller hög kvalitet och som kan efterfrågas av marknaden så att miljönytta skapas. 
Nationella återvinningsmål ligger fast och nya förordningar från 2018 syftar till att 
underlätta för hushåll att sortera. 
 
I Naturvårdsverket vägledning om regeringens förordningar skriver de att producenterna 
har ansvaret att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De kan också uppdra 
insamlingen till en entreprenör eller kommun, men det har ändå ansvaret och 
skyldigheten att ansvara och bekosta insamlingen.  
 
I samverkansplattformen av Avfall Sverige, FTI AB och Sverige kommuner och landsting 
(SKL) lägger det stor vikt på att de måste finnas en samsyn mellan producenter och 
kommuner. Kommunens deltagande är viktigt då det finns flera delade ansvar så som 
informationsansvaret samt delfrågor såsom upplåtande mark, bygglovsärenden och 
tillsyn rörande miljö och hälsa samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.   
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3. Val av nytt insamlingssystem  

3.1 Val av system  
Under de senaste åren har det varit flera diskussioner och förslag på nytt 
insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. Olika förslag har diskuterats, som att 
utveckla det optiska systemet till fler påsar eller till att gå ifrån optiskt helt och satsa på 
exempelvis flerfacksystem med delade kärl. Borås Energi och Miljö har sen tidigare ett 
beslut om en investering i en ny optisk anläggning, men anser att det inte är rätt väg att 
gå. Detta på grund av flera argument så som plastfrågan i samhället med både EU:s och 
Regeringens utredning om förbud av engångsplast. BEM tog också fram en utredning 
med Profu där man analyserade olika alternativ för insamling av hushållen i Borås. 
Utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I utredningen visas det att flerfacksystemet 
är bättre lämpat än optiskt både ur ett ekonomiskt och klimatpåverkan perspektiv.  
 

3.2 Profu utredningen 2019  
Profu utredningen gjordes 2018 men har 2019 uppdaterats med nytt underlag, 
information och siffror. Förändringar har skett i både kostnader och antal vad de gäller 
fordon, kärl och hushåll. Profu utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med 
avseende på ekonomi och klimatet. Det gjordes även en bedömning av hur stor del av de 
insamlade mängderna som verkligen blir återvunna, hur stor renhetsgrad varje system 
har. Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023 för Borås. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive scenario som 
presenterades i Profu rapporten: 

- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk 
sorteringsanläggning för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via 
återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. 
Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. Detta scenario är inte medräknat vid presentationen av den ekonomiska 
jämförelsen då detta system skulle kräva stora investering att ha kvar på grund av 
dagens sorteringsanläggnings stora kostnader i reparationer.  

- Tvåkärl: Insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive 
matavfall. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på 
samma sätt som idag. Scenariot innebär att Borås Energi och Miljö begränsar sitt fokus 
till insamling av matavfall och brännbart avfall och uppföljer inte kraven om bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både 
för villor och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar 
sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. Men begränsar 
sig i att man inte kan sortera glas och uppföljer inte då kraven om bostadsnära insamling 
av förpackningar och tidningar. 

- Flerfack: Insamling via flerfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att Borås Energi och 
Miljö aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner och uppföljer då kraven 
om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
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- Flerfack+: Som Flerfack men plus restavfallssortering för utökad sortering av 
återvinningsmaterial (främst plast). Scenariot räknades som ett möjligt 
”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. Detta scenario är inte medräknat vid 
presentationen av den ekonomiska jämförelsen då det inte är ett system som BEM anser 
lämpligt just nu.  

I resultatet från Profu presenteras utvecklingen av insamlingen av förpackningar och 
tidningar har sett ut sedan 2013 i Sverige och i kommunerna. De har jämfört de olika 
systemen och man kan tydligt se att de kommuner som har flerfack som 
insamlingssystem har högst insamling av förpackningar, exempelvis Hässleholm kommun 
och Lysekil kommun. I Figur 1 kan man också tydligt se att mängden brännbart restavfall 
minskar med systemen optisk (6 fraktioner) och flerfack då man där sorterar ut 
förpackning och tidningar. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 I figur 2 nedan kan man se hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika 
scenarierna i förhållande till dagens insamlingssystem. Resultaten illustrerar utslaget per 
person i Borås år 2023. Observera att figuren visar både direkta utsläpp i Borås men 
också indirekta påverkan utanför Borås. De indirekta utsläppen påverkas av produktion 
av kärl och påsar, alternativa elproduktion, materialproduktion och behandling av import 
samt alternativa drivmedel. I figur 2 ser man att system med insamling av förpackningar 
och tidningar har mindre utsläpp på grund av den alternativa material produktion vilket 
här står för återvinning av förpackningar och tidningar. Den alternativa behandlingen av 
import påverkas av hur mycket av de insamlade avfallet som sorteras ut och som inte 
behöver gå till behandling. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ 
som minskar utsläppen med 27 respektive 48 kg CO2e/person jämfört med 
Referensscenariot. Resultatet är helt beroende vilken utsorteringsgrad som uppnås, och 
störst betydelse har utsorteringen av plast. 

Figur 1: Förändringen av insamlade mängder jämfört med dagenssystem med vita och svarta påsar och optiskt. I övriga scenarier 
ökar de utsorterade mängderna förpackningar, tidningar och/eller rest och matavfall, vilket i sin tur innebär att mängden 
brännbart restavfall minskar med motsvarande mängd.   
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I figur 3 nedan presenteras en jämförelse på investeringskostnaderna och 
årskostnaderna för varje scenario, kostnaderna är på kärl, påsar, fordon och system som 
behövs för varje insamlingssystem, driftkostnaden är ej medräknad. Här presenteras nya 
siffror som inte finns med i Profu rapporten från 2018, vi har även valt att ta bort 
scenario flerfack+ då det längre inte är ett alternativ som BEM anser möjligt i Borås för 
närvarande. Vi har också valt att ta bort jämförelsen med dagenssystem (referens 
scenariot) då Borås Energi och Miljö anser att det inte är ett alternativ för Borås att 
stanna kvar i.  

Här följer en beskrivning på de olika scenarierna och jämförelse av kostnaderna. I alla 
tre är villor, fritidshus och lägenheter medräknade, vid flerfack är lägenheter större än 5 
medräknade fast som tvåfack/krantömmande med ett separat kärl för matavfall eller 
krantömmande behållare samt andra fordon än fyrfacksfordon.  
 
- Tvåkärl: Vid tvåkärl skulle separata 140 liters kärl för matavfall behövas köpas in till 
alla hushåll och fastigheter. Det skulle även behöva köpas in nya tvåfacksfordon för att 
klara av att tömma två kärl istället för ett blandat som idag. Sorteringsanläggningen 
skulle läggas ner så det skulle inte bli några nya investeringar. Det skulle inte bli någon 
förändring eller förbättring i sortering eller återvinning.  
 
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Vid optisk skulle de behövas en investering för en ny 
sorteringsanläggning på ca 100 miljoner kronor. Nya och större kärl skulle behövas köpa 
in till framförallt villor och fritidshus för att få plats med förpackningar och tidningar men 
även flera nya kärl för flerfamiljshus. Här är ett 370 liter kärl räknat på varje hushåll. Vid 
optisk sortering skulle enfacksfordon kunna fortsätta att användas, men fler påsar skulle 
behövas köpas in varje år, 6 olika fraktioner och 6 stycken påsar, 4 stycken fler än idag 
skulle bli ca 25–30 miljoner kronor påsar varje år.   
 
- Flerfack: Vid flerfack skulle de behövas köpas in både nya kärl och fordon. Två kärl 
med fullsortering av tio fraktioner per hushåll skulle köpas in till alla villor och fritidshus 
samt mindre flerfamiljshus. De större flerfamiljshusen skulle få två kärl ett för brännbart 
och ett för matavfall som i tvåkärl systemet. Fler fordon skulle behövas än vid de andra 
två systemen för att det ska tömmas två kärl per hushåll vid olika tillfällen.  

Figur 2: Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

 B 977

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 3 nedan presenteras en jämförelse på investeringskostnaderna och 
årskostnaderna för varje scenario, kostnaderna är på kärl, påsar, fordon och system som 
behövs för varje insamlingssystem, driftkostnaden är ej medräknad. Här presenteras nya 
siffror som inte finns med i Profu rapporten från 2018, vi har även valt att ta bort 
scenario flerfack+ då det längre inte är ett alternativ som BEM anser möjligt i Borås för 
närvarande. Vi har också valt att ta bort jämförelsen med dagenssystem (referens 
scenariot) då Borås Energi och Miljö anser att det inte är ett alternativ för Borås att 
stanna kvar i.  

Här följer en beskrivning på de olika scenarierna och jämförelse av kostnaderna. I alla 
tre är villor, fritidshus och lägenheter medräknade, vid flerfack är lägenheter större än 5 
medräknade fast som tvåfack/krantömmande med ett separat kärl för matavfall eller 
krantömmande behållare samt andra fordon än fyrfacksfordon.  
 
- Tvåkärl: Vid tvåkärl skulle separata 140 liters kärl för matavfall behövas köpas in till 
alla hushåll och fastigheter. Det skulle även behöva köpas in nya tvåfacksfordon för att 
klara av att tömma två kärl istället för ett blandat som idag. Sorteringsanläggningen 
skulle läggas ner så det skulle inte bli några nya investeringar. Det skulle inte bli någon 
förändring eller förbättring i sortering eller återvinning.  
 
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Vid optisk skulle de behövas en investering för en ny 
sorteringsanläggning på ca 100 miljoner kronor. Nya och större kärl skulle behövas köpa 
in till framförallt villor och fritidshus för att få plats med förpackningar och tidningar men 
även flera nya kärl för flerfamiljshus. Här är ett 370 liter kärl räknat på varje hushåll. Vid 
optisk sortering skulle enfacksfordon kunna fortsätta att användas, men fler påsar skulle 
behövas köpas in varje år, 6 olika fraktioner och 6 stycken påsar, 4 stycken fler än idag 
skulle bli ca 25–30 miljoner kronor påsar varje år.   
 
- Flerfack: Vid flerfack skulle de behövas köpas in både nya kärl och fordon. Två kärl 
med fullsortering av tio fraktioner per hushåll skulle köpas in till alla villor och fritidshus 
samt mindre flerfamiljshus. De större flerfamiljshusen skulle få två kärl ett för brännbart 
och ett för matavfall som i tvåkärl systemet. Fler fordon skulle behövas än vid de andra 
två systemen för att det ska tömmas två kärl per hushåll vid olika tillfällen.  

Figur 2: Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 
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I tabellerna nedan presenteras kostnaderna per år för varje scenario. Andra kostnader 
som presenteras är overheadkostnader, återvinningscentralerna, påsar, behandling och 
insamlingskostnader. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I tabellen nedan presenteras investeringskostnaderna för varje scenario, där optiskt är 
dyrare på grund av investeringen i en ny sorteringsanläggning på 100 mkr. Fyrfack 
scenariot har stora investeringskostnader i både nya kärl och fordon.  

 
 
 
 
 

Figur 3: Kostnader per år för varje insamlingssystem, med räknat, system, kärl, påsar och insamling 

Figur 4: Investeringskostnaderna för varje insamlingssystem, med räknat, kärl, system, utkörning, påsar 
och insamling samt oförutsedda kostnader. 
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4. Flerfacksystemet  
Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i 
Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och 
återvinningssynpunkt. 

4.1 Systemet  
Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett 
projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar 
fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till 
en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt 
säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i. 
Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag, 
flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS 
Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde 
till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade 
tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna 
tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna. 
Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och 
tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select 
som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred 
sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under 
2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.   
Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt 
närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt 
Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på 
gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa 
under 2019.  
 

Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack, 
Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling. 
Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall 
tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och 
mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att 
tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar 
återvinningsgraden.  

Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med 
10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat 
glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även 
samla in ljuskällor, batterier och mindre 
småelektronik i en mindre box som sätts fast på 
kärlet.  

Det har visat sig att detta system har bäst service 
och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för 
hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer 
av avfall, framför allt plast och papper. Flera 
kommuner visar även på att brännbart restavfall 
minskar avsevärt jämfört med andra system. 
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4. Flerfacksystemet  
Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i 
Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och 
återvinningssynpunkt. 

4.1 Systemet  
Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett 
projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar 
fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till 
en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt 
säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i. 
Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag, 
flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS 
Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde 
till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade 
tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna 
tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna. 
Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och 
tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select 
som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred 
sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under 
2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.   
Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt 
närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt 
Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på 
gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa 
under 2019.  
 

Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack, 
Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling. 
Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall 
tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och 
mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att 
tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar 
återvinningsgraden.  

Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med 
10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat 
glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även 
samla in ljuskällor, batterier och mindre 
småelektronik i en mindre box som sätts fast på 
kärlet.  

Det har visat sig att detta system har bäst service 
och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för 
hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer 
av avfall, framför allt plast och papper. Flera 
kommuner visar även på att brännbart restavfall 
minskar avsevärt jämfört med andra system. 
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Exempelvis Mölndal kommun och Motala kommun har minskat sitt brännbara restavfall 
med 60% efter införande. Nackdelarna med systemet är stora investeringar i kärl och 
fordon, kärlen är också av den större modellen och tar större plats vid tomtgränsen samt 
att systemet passar endast villor, fritidshus och mindre flerfamiljshus. 

 

4.2 Kärlen  
Systemet är uppbyggt på två stycken kärl med fyra fack i varje, varje kärl har en volym 
på 370 liter. Kärlet har måtten: höjd 107 cm, bredd 75 cm, djup 80 cm. Två kärl i bredd 
tar cirka en gånger två meter. Varje kärl har en mellanvägg som delar kärlet i två delar 
sen finns det en lös insats med två fack sätts i kärlet, storleken på de två insatserna kan 
vara 30, 45 eller 60 liter. Indelningen av kärlen som har testets i testområdena är den 
som majoriteten av kommunerna använder sig av vilket är: Brännbart restavfall i det 
största facket (160 L), matavfall näst största (120 L), i insatsen där två mindre fack finns 
tidningar (60 L) och färgat glas (30 L). Detta kärlet har benämning kärl 1 och töms 
varannan vecka. I kärl 2 finns två storlekar på facken i de två stora har vi 
pappersförpackningar och plastförpackningar (155 L), och metallförpackningar samt 
ofärgat glas (30 L) detta kärlet töms 1 gång i månaden. Ändring av indelningen kan 
göras genom att man flyttar mellanväggen och får indelning 50%/ 50% eller 40%/ 60% 
samt ändrar storleken på insatserna mellan 30, 45 eller 60 liter.  
 
Kärlen för de mindre flerfamiljshusen är 660 liter kärl med samma indelning, en 
mellanvägg samt en insats med två fack. I testet är indelningen: I kärl ett brännbart 
restavfall i det största facket (270 L), matavfall näst största (250 L), i insatsen där två 
mindre fack finns har vi tidningar (80 L) och färgat glas (60 L). I kärl 2 har vi två 
storlekar på facken i de två stora har vi pappersförpackningar och plastförpackningar 
(270 L), och metallförpackningar samt ofärgat glas (60 L) 
 

4.3 Minimizer 
Till kärlen finns det en så kallad minimizer. Det är en behållare som man kan 
använda för att manuellt komprimera sin mjukplast som är ett skrymmande 
material. Man använder sig av en mindre plastpåse till exempel en använd 
brödpåse eller återanvända fryspåsar för att sätta i behållaren och i den 
trycka ner mjukplasten. När man fyllt påsen kan man gör en knut på påsen 
och får då en ”boll” med mjukplast. Med minimizern minskas mjukplastens 
storlek med tio gånger, vilket gör att det tar mindre plats i kärlet än om man 
skull lägga all mjukplast direkt i kärlet. Det sparar även utrymme i fordonet 
och kan fyllas med mer avfall och mindre luft och spara på bränslet och 
miljön.   
 

4.4 Elboxen 
Det följer även med en ”Elbox” där man kan sortera mindre ljuskällor 
samt batterier, det finns även en större box som kan beställas där 
även småelektronik kan sorteras. Elboxen hängs på något av kärlen 
när man vill ha det tömt, annars förvarar man den inomhus.  
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4.5 Bilen 
  
Bilens påbyggnad är uppbyggd så att kärlet töms i fyra olika delar av skåpet. I skåpet 
sitter det mellanväggar vertikalt och horisontellt som gör att de olika sorteras avfall 
blandas inte i bilen. Bilen tömmer kärlet genom att först lyfta ur insatsen ur kärlet och 
därefter lyfta upp kärlet, insatsens avfall töms högst upp på bilen i de två övre facken 
och avfallet i de stora facken i kärlet töms i de nedre facken på bilen. När bilen är klar 
med sin rutt och bilen är full så kör bilen till Sobackens avfallsanläggning för att tömma 
avfallet. En fraktion töms åt gången och åker sedan över en våg för att väga in hur 
mycket avfall av varje material vi har fått in. Alla material töms på sina bestämda platser 
på Sobacken. I flera kommuner har man byggt en materialhall där man förvarar flera 
olika avfall för skydd mot regn och vind, och som gör det mer effektivt att tippa då alla 
fraktioner finns på samma plats.  
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5. Test – Sortera mera hemma  
5.1 Pilotprojekt 
I augusti 2018 beslutade styrelsen på Borås Energi och Miljö 
att testa flerfackssystemet som ett test för nytt 
insamlingssystem i Borås. Detta med nya kärl där man kan 
sortera förpackningar och tidningar fastighetsnära med god 
service och tillgänglighet. Systemet är ett välprövat 
insamlingssystem som finns i över 60 kommuner i Sverige.  

Under hösten samlades det in information och erfarenheter från ett 20-tal av de 
kommuner som använder sig av insamlingssystemet, via telefon, mejl och besök. 
Kommunerna som besöktes var Helsingborg, Jönköping, Mölndal, Svenljunga och 
Alingsås där man både fick träffa personalen och se deras verksamhet samt åka ut och 
se fordon och förare tömma kärlen.  

Under hösten bestämdes indelningen av kärlen genom en analys av de andra 
kommunernas indelning. Två stycken testområden valdes ut i Borås och en 
projektorganisation togs fram. Projektet började i oktober med att beställa 1000 kärl till 
500 hushåll för de två första testområdena. Monteringen av kärlen gjordes i de gamla 
lokalerna på Gässlösa reningsverk. Till hjälp fanns det egna anställda samt personal från 
återbruk som var till god hjälp med montering och utkörning. Monteringen flöt på och 
höll tidschema. Utkörningen av kärlen gjordes också av egen personal och en del av vår 
egen drift, en lastbil hyrdes även in.   

I november 2018 kördes det första nya kärlen ut till testområde 1 och 2 vilket blev 
Fagersberg i Viskafors och Fågelgatorna på Brämhult. 500 hushåll med cirka 250 i varje 
område. Fagersberg är ett villaområde strax utanför Viskafors, området har olika 
gatutyper som är mer täta men också mer utspridda. Det finns även en förskola i 
närheten och två flerfamiljshus med 4 respektive 5 lägenheter. Dessa var också med i 
testet för att se vilken typ av hushåll och verksamhet mer än villor som skulle kan 
utnyttja systemet. Fågelgatorna på Brämhult är ett villaområde med raka och täta gator 
och med inte speciellt stora tomter så husen står tätt och detta var en anledning till att vi 
valde området, för att se hur många kärl som hanns med och hur arbetsmiljön blev för 
chauffören.  

Under vintern togs beslut om att utöka testområdet till fyra områden för att få in mer 
resultat och kunna testa fordonet på fler platser i kommunen. Mars 2019 kördes kärl ut 
till testområde 3 och 4 vilket var delar av Dalsjöfors och delar av Sandared. Dalsjöfors 
har en hel del backar blandat med mer plana villaområden. Dalsjöfors valdes också för 
att vi ville testköra ett område med fler villor för att se hur många kärl vi kunde ta per bil 
per dag. Sandared är även det ett backigt område och detta var också den största 
anledningen till varför vi valde just det.   
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Efter testområde 3 och 4 bestämde vi även att utöka testet av mindre flerfamiljshus för 
att se om samma typ av kärl och system kan användas där. Vi började med att kontakta 
fastighetsägare i centrala delarna av Borås, där finns nu 4 flerfamiljshus med systemet. 
Vi fokuserade på lägenhetshus med 2–5 lägenheter. Det finns sen tidigare två 
flerfamiljehus i Fagersberg och nu även två i testområdet Dalsjöfors. Sammanlagt finns 
det 8 stycken flerfamiljshus med de nya kärlen.   
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5.2 Utvärdering 
Från att de första kärlen kördes ut i de första testområdena har utvärdering av systemet 
och testet skett löpande, det har funnits flera olika kanaler hushållen har kunna använda 
sig av. Under testet har de funnits en särskild mejl och ett telefonnummer som har gått 
direkt till projektgruppen där alla i testet har kunnat höra av sig med synpunkter och 
frågor. Andra kanaler och forum har varit kontaktfamiljerna, enkäter och 
Facebookgruppen.  

På mejlen och telefonen har det kommit in flera olika sorters frågor om indelningen, 
systemet, ekonomin och många frågor om hur framtiden med ett nytt insamlingssystem 
kommer bli.  

Kontaktfamiljerna är de hushåll som haft mest kontakt med projektgruppen och som fått 
ut flera enkäter och frågor till sig för att få fram en mer detaljerade bild av det nya 
insamlingssystemet i Borås. Kontaktfamiljer söktes i informationsbreven som skickades 
ut till alla testområden och under infoträffarna som anordnades i varje testområde, det 
var helt valfritt att vara med. Det anmäldes 10 familjer från varje område så cirka 40 
kontaktfamiljer har varit aktiva under testperioden. 

Enkäter har skett löpande och de flesta enkäterna har varit till kontaktfamiljerna och i 
Facebookgruppen. Första enkäten skickades ut innan de nya kärlen kördes ut. Den 
handlade om dagens insamlingssystem, hur hushållen tycker det fungerar, hur deras 
återvinningsvanor ser ut idag samt vad de tycker om ett nytt insamlingssystem. Den 
andra enkäten skickades ut några veckor efter testets start, den handlade om de första 
synpunkterna och funderingarna av det nya systemet, de nya kärlen, indelningen samt 
vad de tycker om testet och informationen som skickats ut. En större utvärderingsenkät 
skickades ut i mars 2019 till alla hushåll i testområde 1 och 2 på posten för att alla skulle 
kunna få komma med sina synpunkter och funderingar.   

Nyhetsbrev med uppdateringar skickades ut vid jul och vid påsk för att informera alla i 
testområdena vad som har skett i testet, de vanligaste frågor vi har fått in samt resultat 
på plockanalys och enkät frågor. Inför sommaren skickades även ett vykort ut om att 
testet kommer att fortsätta till hösten då ett beslut kommer att tas om införande.  

En Facebookgrupp via Borås Energi och Miljös egna Facebook sida startades när de första 
kärlen kördes ut hösten 2018. Idag har vi cirka 220 medlemmar i gruppen. 
Facebookgruppen har varit en bra plattform där alla har fått sin röst hörd. Det har varit 
mycket frågor om systemet och sortering men också mycket synpunkter om indelningen 
och tömningen samt kritik främst om indelningen på kärlen.  

Utvärdering och analys av vita och svarta påsar har även gjorts genom plockanalyser, en 
plockanalys gjorde innan de nya kärlen kördes ut och därefter fem månader senare. 
Okulära undersökningar av de olika avfallsmaterial har gjorts utav förarna ute hos kund 
när de tömmer kärlet för att se att avfallet är sorterat rätt. Om det är felsorterat har 
föraren lämnat en lapp med en notis om vad som är felsorterat och inte tömt kärlet.  
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Efter testområde 3 och 4 bestämde vi även att utöka testet av mindre flerfamiljshus för 
att se om samma typ av kärl och system kan användas där. Vi började med att kontakta 
fastighetsägare i centrala delarna av Borås, där finns nu 4 flerfamiljshus med systemet. 
Vi fokuserade på lägenhetshus med 2–5 lägenheter. Det finns sen tidigare två 
flerfamiljehus i Fagersberg och nu även två i testområdet Dalsjöfors. Sammanlagt finns 
det 8 stycken flerfamiljshus med de nya kärlen.   
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5.2 Utvärdering 
Från att de första kärlen kördes ut i de första testområdena har utvärdering av systemet 
och testet skett löpande, det har funnits flera olika kanaler hushållen har kunna använda 
sig av. Under testet har de funnits en särskild mejl och ett telefonnummer som har gått 
direkt till projektgruppen där alla i testet har kunnat höra av sig med synpunkter och 
frågor. Andra kanaler och forum har varit kontaktfamiljerna, enkäter och 
Facebookgruppen.  

På mejlen och telefonen har det kommit in flera olika sorters frågor om indelningen, 
systemet, ekonomin och många frågor om hur framtiden med ett nytt insamlingssystem 
kommer bli.  

Kontaktfamiljerna är de hushåll som haft mest kontakt med projektgruppen och som fått 
ut flera enkäter och frågor till sig för att få fram en mer detaljerade bild av det nya 
insamlingssystemet i Borås. Kontaktfamiljer söktes i informationsbreven som skickades 
ut till alla testområden och under infoträffarna som anordnades i varje testområde, det 
var helt valfritt att vara med. Det anmäldes 10 familjer från varje område så cirka 40 
kontaktfamiljer har varit aktiva under testperioden. 

Enkäter har skett löpande och de flesta enkäterna har varit till kontaktfamiljerna och i 
Facebookgruppen. Första enkäten skickades ut innan de nya kärlen kördes ut. Den 
handlade om dagens insamlingssystem, hur hushållen tycker det fungerar, hur deras 
återvinningsvanor ser ut idag samt vad de tycker om ett nytt insamlingssystem. Den 
andra enkäten skickades ut några veckor efter testets start, den handlade om de första 
synpunkterna och funderingarna av det nya systemet, de nya kärlen, indelningen samt 
vad de tycker om testet och informationen som skickats ut. En större utvärderingsenkät 
skickades ut i mars 2019 till alla hushåll i testområde 1 och 2 på posten för att alla skulle 
kunna få komma med sina synpunkter och funderingar.   

Nyhetsbrev med uppdateringar skickades ut vid jul och vid påsk för att informera alla i 
testområdena vad som har skett i testet, de vanligaste frågor vi har fått in samt resultat 
på plockanalys och enkät frågor. Inför sommaren skickades även ett vykort ut om att 
testet kommer att fortsätta till hösten då ett beslut kommer att tas om införande.  

En Facebookgrupp via Borås Energi och Miljös egna Facebook sida startades när de första 
kärlen kördes ut hösten 2018. Idag har vi cirka 220 medlemmar i gruppen. 
Facebookgruppen har varit en bra plattform där alla har fått sin röst hörd. Det har varit 
mycket frågor om systemet och sortering men också mycket synpunkter om indelningen 
och tömningen samt kritik främst om indelningen på kärlen.  

Utvärdering och analys av vita och svarta påsar har även gjorts genom plockanalyser, en 
plockanalys gjorde innan de nya kärlen kördes ut och därefter fem månader senare. 
Okulära undersökningar av de olika avfallsmaterial har gjorts utav förarna ute hos kund 
när de tömmer kärlet för att se att avfallet är sorterat rätt. Om det är felsorterat har 
föraren lämnat en lapp med en notis om vad som är felsorterat och inte tömt kärlet.  
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5.2.1 Uppföljningsarbete 
Efter kundundersökningarna och plockanalyserna har Borås Energi och Miljö tagit stor 
vikt på resultaten och arbetar nu med att följa upp kundernas önskningar. Detta gäller 
framförallt indelningen på kärlen hur stor del varje avfallsslag ska ha. En annan del är 
anvisningar och mer tillgänglig information om hämtningsdagarna. Informationen är 
också en del vi kommer att arbeta med att skapa tydlig, enkel och lättillgänglighet 
information om systemet och hur man sorterar rätt på olika kanaler för olika målgrupper.  

 

5.2.2 Utvärderingsenkäten 
I mars 2019 skickades en utvärderings enkät ut till alla hushåll i testområde 1 och 2 
(Fagersberg och Brämhult), fem månader efter testets start. Vi valde dessa två områden 
för att de har testet systemet längst (sen hösten 2018). Ett brev skickades ut med frågor 
om det nya systemet, de fanns chans att svara genom att skicka tillbaka ett svarskort 
med frågorna eller svara på enkäten på vår hemsida. Av 500 hushåll som vi skickade ut 
till fick vi in 308 svar. Frågorna handlade om vad de tycker om det nya systemet, hur 
indelningen fungerar, vad de tycker om informationen vi har gett ut samt om de tycker 
att de sorterar bättre med det nya systemet.  

92% av de tillfrågade tycker att det nya insamlingssystemet fungerar bra eller mycket 
bra. Kommentarer från enkäten har varit positiva här presenteras några: ” Allt har 
fungerat perfekt. Vi är så tacksamma för tiden som vi nu sparar då vi slipper åka till ÅVC 
samt platsen vi sparar då vi inte längre samlar på oss mycket material innan vi åker till 
ÅVC!” och ”Det är så mycket lättare att sortera nu, för alla i hushållet.”  
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Figur 5: 92% tycker att det nya insamlingssystemet har fungerat bra eller mycket bra 
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Med det nya insamlingssystemet anser hela 78 % att de sorterar mer jämfört med 
tidigare system. En stor del av de 22 % som svarade att de inte sorterar bättre nu, har 
kommenterat att de sorterade redan bra med det gamla systemet. Medvetenheten kring 
kundernas konsumtionsmönster har också ökat, då de nu tydligare ser hur mycket 
förpackningar de köper. Framförallt hur mycket plastförpackningar de köper. Flera andra 
kommuner med samma system och statistik visar att med flerfackssystemet så sorterar 
man bättre och de olika avfallsmaterialen blir renare. 

78%

22%

Tycker ni att ni källsorterar mer än jämfört 
med tidigare med det nya systemet?    

Ja Nej

Figur 6: 78% tycker att de sorterar mer med det nya insamlingssystem än med det gamla, en stor del av de 22% som 
svarade nej sorterade redan bra innan det nya systemet och sorterar därför inte bättre enligt kommentarerna.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

B 986

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

19 
 

En diskussion som varit engagerande är om indelningen i kärlen, hur stort eller litet varje 
fack ska vara för respektive avfall. Enligt enkäten tycker majoriteten att indelningen är 
lagom för alla materialen. Men en stor del tycker att pappersförpackningar samt 
plastförpackningar är för liten. Glas och metall samt tidningar tycker även flera är för 
stor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första information om systemet och testet skickades ut till hushållen några veckor 
innan testet. Då skickades ett infobrev ut om testet och det nya systemet och en 
förklaring till varför det skulle göras och hur testet skulle gå till. Därefter skickades det ut 
mer information med en sorteringsguide med instruktioner hur man skulle sortera 
respektive avfall och vad man får lägga i kärlen. Vid frågor om vad kunderna tyckte om 
informationen vi skickade ut har de varit positiva, 86% tycker att informationen har varit 
mycket bra och bra. Detta ser vi mycket positivt då alla kommuner vi har pratat med har 
sagt att kommunikation och information är A och O för ett bra införande. 
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Figur 7: Majoriteten tycker att indelningen på kärlen är lagom, det är papper och 
plastförpackningar som flest tycker är för små, och glas, metall och tidningar som är för små. 

Figur 8: 86% tycker att infobrevet vi skickade ut innan testet var bra 
eller mycket bra 

Figur 9: 86% tycker att sorteringsguiden vi skickade ut med kärlen var bra 
eller mycket bra. 
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Till kärlen fick varje hushåll en elbox och en minimizer. Elboxen är till för batterier och 
ljuskällor och hängs på kärlet när den behöver tömmas. Över 90 % tycker att elboxen 
fungerar bra eller mycket bra. Flera kommenterar att det är skönt att inte behöva samla 
batterier och glödlampor hemma och inte behöva åka till återvinningscentralen längre. 
Minimizern syfte är att komprimera mjukplasten så att den tar mindre plast i kärlet och i 
bilen. 82 % tycker att minimizern fungera bra eller mycket bra. Flera har kommenterat 
att man tidigare inte har sorterat mjukplast, men med minimizern har det blivit lättare.  

 

Kommentarer från enkäten 
”Detta är rätt väg att gå i omställningen till ett fossilfritt samhälle.” 

”Riktigt bra, det här är framtiden.” 

”Mycket bra system. Barnen hjälper gärna till vilket uppskattas!” 

” Har aldrig tidigare tänkt på att källsortera plast men tack vare minimizern gör vi det numera” 

”Den fungerar mycket, mycket bra. Inte fattade vi att vi kastade så mycket 
mjukplast i brännbart tidigare.” 

”Väldigt smidigt att sortera hemma direkt i kärlet!” 

”Hopplöst att ha koll på när vilket kärl töms. Stora och klumpiga” 

”Lite obalans i storlek på kärlen rörande papper, glas och plast” 

Två olika kärl som skall ställa fram med två olika tidsmellanrum under två olika veckodagar. Tror 
Borås energi och miljö att man har inget annat att tänka på än sopor? 

Fantastiskt nöjda. Det bästa som hänt på mycket länge, kanske någonsin vad gäller 
avfallshantering. 

”Ett mycket inspirerande och bra sätt att sortera hemma. Enkelt och smidigt. En rutin som vi 
mycket gärna vill fortsätta med.” 

”Det var inget fel på det gamla systemet. Man måste ändå åka till återvinningscentralerna med 
trädgårdsavfall och kan därmed ta glas, metall och övriga saker med sig.”  
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Figur 10: 91% tycker att elboxen fungerar mycket bra eller bra Figur 11: 82% tycker att minimizern fungerar mycket bra eller bra 
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lagom för alla materialen. Men en stor del tycker att pappersförpackningar samt 
plastförpackningar är för liten. Glas och metall samt tidningar tycker även flera är för 
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Den första information om systemet och testet skickades ut till hushållen några veckor 
innan testet. Då skickades ett infobrev ut om testet och det nya systemet och en 
förklaring till varför det skulle göras och hur testet skulle gå till. Därefter skickades det ut 
mer information med en sorteringsguide med instruktioner hur man skulle sortera 
respektive avfall och vad man får lägga i kärlen. Vid frågor om vad kunderna tyckte om 
informationen vi skickade ut har de varit positiva, 86% tycker att informationen har varit 
mycket bra och bra. Detta ser vi mycket positivt då alla kommuner vi har pratat med har 
sagt att kommunikation och information är A och O för ett bra införande. 
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Figur 7: Majoriteten tycker att indelningen på kärlen är lagom, det är papper och 
plastförpackningar som flest tycker är för små, och glas, metall och tidningar som är för små. 

Figur 8: 86% tycker att infobrevet vi skickade ut innan testet var bra 
eller mycket bra 

Figur 9: 86% tycker att sorteringsguiden vi skickade ut med kärlen var bra 
eller mycket bra. 
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Till kärlen fick varje hushåll en elbox och en minimizer. Elboxen är till för batterier och 
ljuskällor och hängs på kärlet när den behöver tömmas. Över 90 % tycker att elboxen 
fungerar bra eller mycket bra. Flera kommenterar att det är skönt att inte behöva samla 
batterier och glödlampor hemma och inte behöva åka till återvinningscentralen längre. 
Minimizern syfte är att komprimera mjukplasten så att den tar mindre plast i kärlet och i 
bilen. 82 % tycker att minimizern fungera bra eller mycket bra. Flera har kommenterat 
att man tidigare inte har sorterat mjukplast, men med minimizern har det blivit lättare.  

 

Kommentarer från enkäten 
”Detta är rätt väg att gå i omställningen till ett fossilfritt samhälle.” 

”Riktigt bra, det här är framtiden.” 

”Mycket bra system. Barnen hjälper gärna till vilket uppskattas!” 

” Har aldrig tidigare tänkt på att källsortera plast men tack vare minimizern gör vi det numera” 

”Den fungerar mycket, mycket bra. Inte fattade vi att vi kastade så mycket 
mjukplast i brännbart tidigare.” 

”Väldigt smidigt att sortera hemma direkt i kärlet!” 

”Hopplöst att ha koll på när vilket kärl töms. Stora och klumpiga” 

”Lite obalans i storlek på kärlen rörande papper, glas och plast” 

Två olika kärl som skall ställa fram med två olika tidsmellanrum under två olika veckodagar. Tror 
Borås energi och miljö att man har inget annat att tänka på än sopor? 

Fantastiskt nöjda. Det bästa som hänt på mycket länge, kanske någonsin vad gäller 
avfallshantering. 

”Ett mycket inspirerande och bra sätt att sortera hemma. Enkelt och smidigt. En rutin som vi 
mycket gärna vill fortsätta med.” 

”Det var inget fel på det gamla systemet. Man måste ändå åka till återvinningscentralerna med 
trädgårdsavfall och kan därmed ta glas, metall och övriga saker med sig.”  
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Figur 10: 91% tycker att elboxen fungerar mycket bra eller bra Figur 11: 82% tycker att minimizern fungerar mycket bra eller bra 
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5.2.3 Plockanalys  

Plockanalyser har gjorts i testområde 1 och 2 vilket är de testområden som haft kärlen 
under längst tid. Första plockanalysen gjordes i mitten av oktober 2018 innan testet med 
de nya kärlen startades. Därefter gjorde vi en uppföljning med en ny plockanalys i början 
på mars 2019, fem månader in i testet. Plockanalyserna gjordes hos samma hushåll i 
båda analyserna för att få ett så korrekt resultat som möjligt på förändringen. I tabell 11 
och 12 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som 
fanns i vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna. Resultat visar att andelen 
förpackningar i vit påse har minskat med 10 % och andelen brännbart har ökat med 13 
%. Detta visar att med det nya systemet har hushållen sorterat bättre än med det gamla 
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Figur 12: Andel brännbart restavfall är 42%, matavfall 28,4% och 
förpackningar 27% 

Figur 13: Andel förpackningar har minskat med 10% och andelen 
brännbart restavfall har ökat till 55,4% 

Figur 14: Från 2010 till 2018 har resultat sett liknande ut, fram till 2019 då vi införde ett nytt insamlingssystem, 
flerfackskärl med insamling av förpackningar och tidningar. 
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5.2.3 Plockanalys  
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I plockanalyserna för matavfall och den svarta påsen, figur 14 och 15, fanns det ingen 
avsevärt stor förändring, matavfallet har en god renhetsgrad men fick en ännu bättre 
med det nya systemet och de nya kärlen. Matavfallet ökade med 2 % och minskade med 
brännbart och förpackningar.  

 

5.2.4 Facebookgruppen   
Syftet med gruppen var att skapa en plattform för alla i testet där de kan komma med 
snabba synpunkter och funderingar samt ha en öppen diskussion med varandra om 
systemet. Vi har också haft möjlighet att komma med uppdateringar och svara på frågor 
snabbt. Dock har vi inte haft mer än 200 medlemmar på 1000 hushåll så vi har inte 
kunnat nå ut till majoriteten. Från beskrivningen på Facebook: ” Här kan alla i 
testområdena diskutera det nya insamlingssystemet Sortera mera hemma. Vi från Borås 
Energi och Miljö svarar på frågor främst under måndag till fredag mellan klockan 07–16.”  

Facebookgruppen har varit en bra plattform för att få en bild vad kunderna tycker om 
systemet och kundernas frågor och funderingar kring det. Till en början var det mycket 
frågor om systemet, varför vi gör det? Vad vinsten är för miljö och klimat och frågor om 
hur ekonomin och taxorna kommer att ändras. Efter några veckor var det mer frågor om 
kärlen, varför det är så stora och om indelningen, framförallt att facket för papper och 
plast förpackningarna var för små. De var även fler som kom med idéer om hur det 
skulle vilja ha indelningen eller hur ofta de skulle vilja ha tömt.  

Frågor om sortering har varit många, vad som räkans som förpackning och vad som ska 
slängas vart. En slutsats har varit att mer fokus behöver läggas på information om 
sortering. Sorteringsguiden behöver vara mer utfylld vid ett införande i hela Borås, vi har 
idag en bra sorteringsapp ”Sortera smart”, som tyvärr inte många visste om.  

 

5.2.5 Kommentar från förare om arbetsmiljö 
Vid kärlhanteringen av de nya kärl som används till det nya insamlingssystemet så har 
arbetsmiljön förbättrats på grund av att man bara kan tömma ett kärl åt gången istället 
för två stycken som idag. Detta minskar stressen för chauffören då man inte kan skynda 
på genom att hämta fler kärl utan måste invänta de kärlet som töms. Att kärlen är 
utrustade med ett tredje hjul gör också kärlen mer lätthanterliga då man inte behöver 
vinkla kärlet för att få det i rullning. Chauffören anser att belastningen i axlar och armar 
har minskat på grund av det tredje hjulet och lättare hantering av kärlen.  
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Figur 15: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse innan 
testet (matavfall) 

Figur 16: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse 
under testet (matavfall)  
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6. Införandet i Borås 
Införandet i Borås kommer att ske under två faser, vi kallar faserna för flerfack och 
tvåkärl. Flerfack är den första fasen och innefattar det nya insamlingssystemet 
flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl där man kan sortera tio olika 
avfallsorter. Flerfack innefatta alla villor i Borås både i tätort och på glesbygd, alla 
fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2 till 5 lägenheter. Totalt 22 000 hushåll.  

Tvåkärl är den andra fasen och kommer att ske före och parallellt med införandet av 
flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen för att sorteringsanläggningen kommer 
avvecklas. Tvåkärlsfasen innefattar att alla större flerfamiljshus och verksamheter 
kommer ha ett kärl för matavfall och ett kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl 
med blandat som idag. Andra lösningar som underjordsbehållare m.m. kan erbjudas. 
Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom den optiska 
sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under fas tvåkärl kommer vi också att se 
vilka större lägenheter och verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfack och 
tvärtom.  

Införandet av flerfack och det nya insamlingssystemet i Borås kommer att börja hösten 
2020 ett år efter att beslutet är taget i kommunfullmäktige, detta på grund av att 
leveranserna på de speciella fyrfacksfordon är mellan 9–18 månader då det endast finns 
en tillverkare av det speciella fyrfackschassit (NTM). Under detta året kommer fokus att 
ligga på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer att 
göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och delar 
analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projektorganisation med 
ansvarsområden och ansvarig. En ny distriktomläggning kommer att göras med nya 
distrikt och nya rutter samt en plan för monteringen och hur utkörningen av kärlen 
kommer delas upp på distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta. 
Förberedelser som uppdatering av kundregistret samt uppdateringar och förberedelser av 
vårt affärssystem Future och Mobile skall också göras under detta året. 

Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i god tid innan de 
första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi har testat systemet i cirka ett 
år och många boråsare känner till, vet någon som har systemet, har läst om det i 
tidningen eller sett de på våra sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den 
information vi har gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den. Infoträffar 
kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som har frågor och 
funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har lagt mycket vikt på 
information och kommunikation och möten med invånarna, och alla säger att 
informationen och kommunikationen är A och O i projektet.  

Monteringen och utkörning av alla kärlen kommer att ske successiv ett område i taget, 
planen är att dela upp Borås i de distrikt som kommer att tas fram i den nya 
distriktomläggningen. Monteringen kommer att ske med egen personal och 
projektanställda. 

Med regeringens beslut med bostadsnära insamling för förpackningar och returpapper är 
en tredje del i detta arbete att finna lösningar som kan erbjudas till alla flerfamiljshus i 
Borås. Här kommer vi att arbete med olika system som vi redan idag testar på olika 
platser i Borås, bland annat miljöhus, bottentömmande behållare och kvartersnära 
återvinningsstationer.  Allt detta i nära samarbete med företagarföreningen.  

Projektplan och tidsplan för införandet finns i bifogat Excel dokument.  
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6.1 Andra beslut som ska tas med införandet 
 

6.1.1 Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter.  
Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt abonnemang för att 
få med alla kunder att sortera mer för miljön och klimatet. Detta grundar sig i 
erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser att de sorterar mer och bättre med 
systemet. Det fanns också flera kunder som var negativa till systemet till en början men 
efter tidens gång blivit positiva. BEM tror därför att ett obligatoriskt system är bättre än 
att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet och den negativa 
känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner och tips lyfter också fördelarna 
av ett obligatoriskt system där också de administrativa och materialkostnader i kärl blir 
mindre.    

 

6.1.2 Papperspåse för insamling av matavfall  
Borås Energi och Miljö vill med beslutet om ett nytt insamlingssystem också besluta om 
att byta ut svart plastpåse till en papperspåse för matavfallet.  

Sen införandet av sorteringsanläggning 1994 har Borås Energi och Miljö tilldelat alla 
invånarna i Borås vita och svarta plastpåsar för brännbart restavfall respektive matavfall. 
Under åren har påsarnas kvalité ändrats beroende på olika anledningar, man har försökte 
att minska plasten och göra påsarna tunnare. Varje år köper vi in cirka 30 miljoner 
plastpåsar för 10 miljoner kronor, påsarna är av återvunnen och fossilplast, andel 
beroende på tillverkare.  

Ett test av papperspåse har gjorts men har inte fungerat i dagens system på grund av 
det optiska sorteringssystemet.  

Borås Energi och Miljö vill byta ut den svarta plastpåsen mot en papperspåse och sluta 
att dela ut den vita påsen för restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart 
restavfall får varje hushåll själva anskaffa. 

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, det blir 
lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och vikten minskar med 
upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan plast är fossil. Vid dagens 
användning av plastpåsar är man tvungen att först sortera ut all plast. Papper minskar 
andelen rejekt från förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen, mer 
biogas kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i biogödsel 
som spridds på åkrar. Vid årsskiftet kommer också kraven på synliga förordningar i 
biogödsel bland annat plast att skärpas och vi kommer få svårt att följa dem om vi inte 
tar bort plastpåsen.  

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, plast är och 
har varit ett problem för våra anläggningen, det fastnar och orsaker stopp för rengöring 
och tömning.  Driftproblem och behovet av underhållsinsatser minskar och anläggningens 
tillgänglighet ökar om papperspåse används istället för plastpåse för insamling av 
matavfall. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

B 992

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

25 
 

Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse för brännbart 
restavfall, endast en papperspåse för matavfallet, en årsförbrukning varje år enligt 
branschföreningen Avfall Sveriges statistik.  

 

6.1.3 Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra kommuner är 
betydelsen av avisering och tillgänglig information om hämtningen av kärlen.  

Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en avisering på kärlen då det är svårt 
att komma ihåg när varje kärl ska tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en 
gång i månaden, många anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera 
kommuner som har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika 
sätt som mejl, sms, hemsida och mina sidor.  

Borås Energi och Miljö kommer att arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas 
önskemål om att få bättre kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.  

 

6.1.4 Materialhall  
Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området Sobacken för lagring 
av förpackningar och tidningar som kommer att samlas in med det nya 
insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt liknande byggnader för sitt 
material. Fördelarna med en materialhall är att alla material finns på samma plats och 
tippningen blir mycket effektivare än idag. Materialet blir också skyddat från vind och 
väta vilket ökar ersättningen på materialet och problemen med nedskräpning på området 
av papper och plast minskar avsevärt.  
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7. Ekonomin  
Vid ett införande av ett nytt insamlingssystem kommer olika investeringar att behöva 
göras, med nya fordon och nya kärl. Andra kostnader är personalkostnader, 
projektkostnader så som projektanställda för montering och utkörning samt lokaler för 
montering. Ekonomin är baserade på dagens kostnader och antal hushåll. En 
omvärldsbevakning har gjorts där andra kommuner har kontaktats som infört flerfack 
och därifrån samlat in data och erfarenheter.  

Nedan presenteras investeringskostnaderna för ett nytt insamlingssystem i Borås med 
flerfackssystemet för villor, fritidshus och små flerfamiljshus samt två kärls modellen för 
stora flerfamiljshus och verksamheter.  

Kärl och tillbehör är den stora delen i investeringskostnaderna, fordon räknas ej med i 
investeringen då det Borås Stad och Servicekontoret som köper in fordon och Borås 
Energi och Miljö leasar fordonen. Den andra delen är projektkostnaderna med utkörning 
och montering samt projektanställda, information och kampanjmaterial. De finns även 
med oförutsedda kostnader på 15%. 

 

Investeringskostnader 

Komponent/moment A pris Antal Total 

Kärl 1 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 
Kärl 2 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 

Kärl 1 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Kärl 2 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Minimizer 60 21 300 1 300 000 

Elbox  92 21 300 2 000 000 

Taggar  13 43 900 600 000 

140 liter kärl -matavfall  305 6 097 1 900 000 

Utkörning och montering 
  

8 000 000 

Kommunikation och information 
  

2 400 000 

Projektanställda (5 st)   
 

5 4 500 000 

Lokaler (montering av kärl) 
  

2 000 000 

Redan genomförd investering i 
testområde 2019 

  
2 000 000 

 Totalt investeringsbehov för projektet 
  

85 900 000 

Materialhall 
  

40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   
  

18 500 000 

Summa projekt +materialhall + 
oförutsedda kostnader 

  
144 400 000 
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betydelsen av avisering och tillgänglig information om hämtningen av kärlen.  

Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en avisering på kärlen då det är svårt 
att komma ihåg när varje kärl ska tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en 
gång i månaden, många anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera 
kommuner som har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika 
sätt som mejl, sms, hemsida och mina sidor.  

Borås Energi och Miljö kommer att arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas 
önskemål om att få bättre kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.  

 

6.1.4 Materialhall  
Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området Sobacken för lagring 
av förpackningar och tidningar som kommer att samlas in med det nya 
insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt liknande byggnader för sitt 
material. Fördelarna med en materialhall är att alla material finns på samma plats och 
tippningen blir mycket effektivare än idag. Materialet blir också skyddat från vind och 
väta vilket ökar ersättningen på materialet och problemen med nedskräpning på området 
av papper och plast minskar avsevärt.  
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7. Ekonomin  
Vid ett införande av ett nytt insamlingssystem kommer olika investeringar att behöva 
göras, med nya fordon och nya kärl. Andra kostnader är personalkostnader, 
projektkostnader så som projektanställda för montering och utkörning samt lokaler för 
montering. Ekonomin är baserade på dagens kostnader och antal hushåll. En 
omvärldsbevakning har gjorts där andra kommuner har kontaktats som infört flerfack 
och därifrån samlat in data och erfarenheter.  

Nedan presenteras investeringskostnaderna för ett nytt insamlingssystem i Borås med 
flerfackssystemet för villor, fritidshus och små flerfamiljshus samt två kärls modellen för 
stora flerfamiljshus och verksamheter.  

Kärl och tillbehör är den stora delen i investeringskostnaderna, fordon räknas ej med i 
investeringen då det Borås Stad och Servicekontoret som köper in fordon och Borås 
Energi och Miljö leasar fordonen. Den andra delen är projektkostnaderna med utkörning 
och montering samt projektanställda, information och kampanjmaterial. De finns även 
med oförutsedda kostnader på 15%. 

 

Investeringskostnader 

Komponent/moment A pris Antal Total 

Kärl 1 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 
Kärl 2 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 

Kärl 1 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Kärl 2 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Minimizer 60 21 300 1 300 000 

Elbox  92 21 300 2 000 000 

Taggar  13 43 900 600 000 

140 liter kärl -matavfall  305 6 097 1 900 000 

Utkörning och montering 
  

8 000 000 

Kommunikation och information 
  

2 400 000 

Projektanställda (5 st)   
 

5 4 500 000 

Lokaler (montering av kärl) 
  

2 000 000 

Redan genomförd investering i 
testområde 2019 

  
2 000 000 

 Totalt investeringsbehov för projektet 
  

85 900 000 

Materialhall 
  

40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   
  

18 500 000 

Summa projekt +materialhall + 
oförutsedda kostnader 

  
144 400 000 
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Årskostnaden kommer att öka i och med det nya insamlingssystemet med nya 
driftkostnader. 2019 beräknas hushåll ha en kostnad på 88 miljoner kronor, med de nya 
insamlingssystemet kommer det bli 93 miljoner en höjning med 5,9%.  

Höjningen påverkas av nya och dyrare kärl, dyrare drift med dyrare fordon samt att varje 
hushåll kommer få två kärl istället för ett som dagens system. Med fler fordon blir det 
också fler förare och större lönekostnader. Projektkostnaderna har också ökat då 
kostnaderna för materialhallen har blivit större än vad som tidigare har framförts.  

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
  

  Kostnader Fast Rörlig 

 Overheadkostnader + administration 11 000 11 000 
 

 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 
 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder m.m. 16 000 16 000 
 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  4 000 
 

4 000 

 Fyrfack: Insamling - hushåll och 
förpackningar. 

10 500 
 

10 500 

 Fyrfack: Kärlskostnad 6 500 
 

6 500 

 Tvåkärl: Insamling – brännbart och 
matavfall 

4 000 
 

4 000 

 Tvåkärl: Kärlkostnader 500 
 

500 

 Kranbil och sopsug insamling 3 500 
 

3 500 

 Behandlingsavgift 9 000 
 

9 000 

Projektkostnader  5 000 5 000 
 

 Summa kostnader 93 000 55 000 38 000 

 

Förändringar med ersättning för insamling av förpackningar och returpapper  

I regeringens förordningar beskriver regeringen att producenterna ska bära det fulla 
finansiella ansvaret för insamlingen och behandlingen av förpackningar och returpapper. 
Behållare och andra anordningar för hantering ska också ses som en del i insamlingen 
och ska därför bekostas av insamlingssystemet och producenterna. Borås Energi och 
Miljö har fått en presentation av FTI AB vad en sådan ersättning skulle kunna vara och 
med den information så kommer vi med största sannolikhet att få en betydande årlig 
ersättning för insamlingen av förpackningar och tidningar. Men mer exakt hur denna 
ersättning kommer att se ut och när den börjar att gälla vet vi inte fören 2021 av 
Naturvårdsverket.   

 

 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

 B 995

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

27 
 

 

Årskostnaden kommer att öka i och med det nya insamlingssystemet med nya 
driftkostnader. 2019 beräknas hushåll ha en kostnad på 88 miljoner kronor, med de nya 
insamlingssystemet kommer det bli 93 miljoner en höjning med 5,9%.  

Höjningen påverkas av nya och dyrare kärl, dyrare drift med dyrare fordon samt att varje 
hushåll kommer få två kärl istället för ett som dagens system. Med fler fordon blir det 
också fler förare och större lönekostnader. Projektkostnaderna har också ökat då 
kostnaderna för materialhallen har blivit större än vad som tidigare har framförts.  

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
  

  Kostnader Fast Rörlig 

 Overheadkostnader + administration 11 000 11 000 
 

 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 
 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder m.m. 16 000 16 000 
 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  4 000 
 

4 000 

 Fyrfack: Insamling - hushåll och 
förpackningar. 

10 500 
 

10 500 

 Fyrfack: Kärlskostnad 6 500 
 

6 500 

 Tvåkärl: Insamling – brännbart och 
matavfall 

4 000 
 

4 000 

 Tvåkärl: Kärlkostnader 500 
 

500 

 Kranbil och sopsug insamling 3 500 
 

3 500 

 Behandlingsavgift 9 000 
 

9 000 

Projektkostnader  5 000 5 000 
 

 Summa kostnader 93 000 55 000 38 000 

 

Förändringar med ersättning för insamling av förpackningar och returpapper  

I regeringens förordningar beskriver regeringen att producenterna ska bära det fulla 
finansiella ansvaret för insamlingen och behandlingen av förpackningar och returpapper. 
Behållare och andra anordningar för hantering ska också ses som en del i insamlingen 
och ska därför bekostas av insamlingssystemet och producenterna. Borås Energi och 
Miljö har fått en presentation av FTI AB vad en sådan ersättning skulle kunna vara och 
med den information så kommer vi med största sannolikhet att få en betydande årlig 
ersättning för insamlingen av förpackningar och tidningar. Men mer exakt hur denna 
ersättning kommer att se ut och när den börjar att gälla vet vi inte fören 2021 av 
Naturvårdsverket.   
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Ny avfallstaxa  

En ny avfallstaxa kommer behövas att sättas då kostnaderna för insamlingen och 
behandlingen av hushållsavfallet kommer att öka. Dagens avfallstaxa höjdes vid 
årsskiften 2019 med 1,5 % och planeras att höjas med 1,8% vid 2020. Dessförinnan har 
taxan inte höjts sedan 2007 då höjdes den med 3 %. 2011 sänktes taxan med -4 % på 
grund av energiskatten. Avfallstaxan i Borås har där med varit oförändrad sen 2007 och 
heller inte följt det index som behövts med högre driftkostnader och förändrad priser på 
kärl och påsar. I och med ett nytt insamlingssystem höjs därför kostnaderna på grund av 
ett nytt insamlingssystem med nya fordon och kärl men också för att möta de allmänna 
kostnadsökningarna. Årskostnaden för hushållskollektivet kommer att öka med 11,8 % 
från 2020 års nivå på grund av investeringen och den nya driften. 

 

 

Förändringarna av den nya taxan  

Dagens standardtaxa är idag ett kärl med storleken 190 liter och tömning varannan 
vecka, 26 gånger per år. För en kund som har denna tjänst kommer det bli en höjning på 
15% vilket motsvarar 370 kr per år. Villakunderna i Borås kommer att få en förändring 
mellan + 536 kr till -120 kronor (+24% till -4%), beroende på vilken kärlstorlek de har 
idag. De kunderna som blir mest påverkade är de med ett 130 L kärl med en höjning på 
536 kr. De villakunder som idag har det största kärlet på 370 liter kommer inte att få 
någon höjning, utan en mindre minskning.  

Den största förändringarna som kommer ske är hos kunder med speciella taxor så som 
kompostrabatt och månadshämtning. Dessa är en lite del av alla kunder i Borås ca 1,5%, 
de kommer få en höjning på över 50%, närmare 1000 kr.  

För att få en smidig övergång med taxeförändringen hos kund och för bolaget kommer 
det ske en större höjning när man får den nya tjänsten därefter kommer den att höjas 
stegvis med några procent per år fram till 2024 därefter kommer indexhöjning att ske.  

Antal hushåll per storlek kärl och dess höjning i procent och kronor per år och månad 

Kärl typ Dagens taxa Ny taxa Procent 
höjning 

Kronor/år Kronor/månad 

130 L (37%) 2 264 kr 2 800 kr 24% 536 kr 44 kr 
190 L (43%) 2 430 kr 2 800 kr 15% 370 kr 31 kr 
240 L (16%) 2 550 kr 2 800 kr 10% 250 kr 21 kr 
370 L (3%) 2 920 kr 2 800 kr -4% -120 kr -10 kr 

Figur 17 Förändring i villa kunders avfallstaxa från införandet idag till 2024 Figur 18 Taxeförändring i villa kunders avfallstaxa från 2009 till 2024 
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Insamlings alternativ och skift  

Det har varit diskussioner om skift för det nya insamlingssystemet där det har 
diskuterats och tagit fram kostnader för tre olika alternativ. Dagtid som vi har idag där vi 
skulle hinna med 300 kärl per bil och behöva 13 fordon samt 13 förare.  

2-skift där vi kör 300 kärl dagtid och 200 kärl kvällstid per bil. Här skulle vi behöva 9 
fordon och 17 förare, avskrivningen på fordonen skulle med 2-skift gå ner från 6 till 4 år 
vilket påverkar kostnaderna.  

Dagtid med tippning och fordonsvård kväll som är det alternativet Borås Energi och Miljö 
har valt där behövs det 11 fordon och 13 förare. Dagtid med tippning och fordonsvård är 
det billigaste och mest effektivaste alternativet, fordonen utnyttjas mer och det finns 
avsätt tid att tvätta och vårda fordonen för bästa hållbarhet och livslängd.  
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Insamlings alternativ och skift  

Det har varit diskussioner om skift för det nya insamlingssystemet där det har 
diskuterats och tagit fram kostnader för tre olika alternativ. Dagtid som vi har idag där vi 
skulle hinna med 300 kärl per bil och behöva 13 fordon samt 13 förare.  

2-skift där vi kör 300 kärl dagtid och 200 kärl kvällstid per bil. Här skulle vi behöva 9 
fordon och 17 förare, avskrivningen på fordonen skulle med 2-skift gå ner från 6 till 4 år 
vilket påverkar kostnaderna.  

Dagtid med tippning och fordonsvård kväll som är det alternativet Borås Energi och Miljö 
har valt där behövs det 11 fordon och 13 förare. Dagtid med tippning och fordonsvård är 
det billigaste och mest effektivaste alternativet, fordonen utnyttjas mer och det finns 
avsätt tid att tvätta och vårda fordonen för bästa hållbarhet och livslängd.  
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Sammanfattning  
Målet med detta projekt är att göra en utvärdering av olika alternativ för insamling av hushållens säck- 
och kärlavfall i Borås. Utvärderingen görs utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Som en utvidgning jämfört med tidigare studier studeras 
också hur ett av alternativen påverkar BEMs klimatbokslut för ett valt framtida år (år 2023). Detta in-
kluderar även en framskrivning av BEMs övriga verksamhet till år 2023. Ytterligare en utvidgning jäm-
fört med tidigare studier är att de olika alternativen utvärderas utifrån en bedömning av vilken verklig 
materialåtervinningsnivå som uppnås för förpackningar och tidningar. Tidigare har fokus legat på in-
samlade mängder, men här inkluderas även en bedömning av hur stor del av de insamlade mängderna 
som verkligen blir återvunna (dvs efter avdrag för felsorterat material, rejektförluster vid återvinning 
mm).  
 
Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
de mest utmärkande dragen för respektive scenario: 
 

- DDaaggeennss  ssyysstteemm  ((RReeffeerreennsssscceennaarriioo))::  Inkluderande investering i ny optisk sorteringsanläggning 
för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via fas-
tighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. Scenariot innebär att BEM begränsar sitt 
fokus till insamling av matavfall och brännbart avfall. 
 

- TTvvååkkäärrll::  insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive matavfall. För-
packningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på samma sätt som 
idag. Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. 

 
- OOppttiisskk  ssoorrtteerriinngg,,  66  ffrraakkttiioonneerr::  Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både för villor 

och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till 
att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. 

 
- FFlleerrffaacckk::  Insamling via fyrfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av producent-

ansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att 
samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. 

 
- FFlleerrffaacckk++::  Som Flerfack + restavfallssortering för utökad sortering av återvinningsmaterial 

(främst plast). Scenariot är ett möjligt ”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. I detta sce-
nario går man klart längst när det gäller att öka andelen hushållsavfall som sorteras ut till 
materialåtervinning. 
 

Denna rapport är en uppdatering av resultaten i en tidigare rapport (daterad 2018-12-06) utifrån nya 
data som BEM tagit fram kring de olika alternativen. Uppdateringen har i huvudsak påverkat det eko-
nomiska utfallet som förändrats jämfört med den tidigare rapporten.  
 
ÅÅtteerrvvuunnnneenn  aannddeell  ssoomm  bbiiooggaass  oocchh  mmaatteerriiaall  
I Figur A jämförs de olika scenarierna med avseende på andelen av insamlat säck- och kärlavfall som 
verkligen blir återvunnet som biogas eller som material (dvs efter avdrag för felsorterat material, re-
jektförluster vid återvinning och förbehandling innan rötning). Resterande andel går till energiåtervin-
ning, antingen direkt som en del av restavfallet eller i form av rejekt och felsorterat material. Utfallet 
innebär lägst återvinningsandel med Referensscenariot medan högst återvinningsandel uppnås i sce-
nario Flerfack+. 
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FFiigguurr  AA  AAnnddeell  aavv  iinnssaammllaatt  ssääcckk--  oocchh  kkäärrllaavvffaallll  ssoomm  vveerrkklliiggeenn  bblliirr  ååtteerrvvuunnnneett  ssoomm  bbiiooggaass  eelllleerr  mmaatteerriiaall,,  ddvvss  eefftteerr  
aavvddrraagg  fföörr  ffeellssoorrtteerraatt  mmaatteerriiaall,,  rreejjeekkttfföörrlluusstteerr  vviidd  ååtteerrvviinnnniinngg  oocchh  fföörrbbeehhaannddlliinngg  iinnnnaann  rrööttnniinngg..  RReesstteerraannddee  aannddeell  
ggåårr  ttiillll  eenneerrggiiååtteerrvviinnnniinngg,,  aannttiinnggeenn  ddiirreekktt  ssoomm  eenn  ddeell  aavv  rreessttaavvffaalllleett  eelllleerr  ii  ffoorrmm  aavv  rreejjeekktt  oocchh  ffeellssoorrtteerraatt  mmaatteerriiaall..  

EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  

Bäst ekonomiskt utfall fås i scenario Tvåkärl, där nettokostnaden (kostnader – intäkter) sjunker tydlig-
ast jämfört med Referensscenariot. Detta beror huvudsakligen på lägre kostnader. 

Scenario Optisk sortering, 6 fraktioner innebär en tydligt ökad nettokostnad jämfört med Referenssce-
nariot. Scenariot innebär förvisso ökade intäkter men detta räcker inte för att kompensera de ökade 
kostnaderna.  

Både scenario Flerfack och Flerfack+ innebär högre nettokostnad än Referensscenariot. Det är dock 
viktigt att betona att dessa resultat är särskilt känsliga för antagandena om antalet insamlingsfordon, 
bemanningen av dessa samt intäkterna för det utsorterade materialet. Skillnaden mellan scenario Fler-
fack och scenario Flerfack+ är den tillkommande restavfallssorteringen i scenario Flerfack+. Man kan 
konstatera att de tillkommande kostnaderna för detta är större än de tillkommande intäkterna, vilket 
sammanlagt innebär ett sämre utfall än i scenario Flerfack. 

KKlliimmaattppååvveerrkkaannddee  uuttssllääpppp  

I jämförelse med Referensscenariot innebär samtliga övriga scenarier att utsläppen minskar i ett 
systemperspektiv. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ som minskar utsläppen 
med 27 respektive 47 kg CO2e/person, år jämfört med Referensscenariot. Resultatet är helt avhängigt 
vilken utsorteringsgrad som uppnås, och störst betydelse har utsorteringen av plast.  

Sammanlagt innebär scenarierna Flerfack och Flerfack+ att utsläppen minskar med cirka 3 200 ton 
CO2e/år respektive knappt 5 600 ton CO2e/år jämfört med Referensscenariot. 
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Sammanfattning  
Målet med detta projekt är att göra en utvärdering av olika alternativ för insamling av hushållens säck- 
och kärlavfall i Borås. Utvärderingen görs utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Som en utvidgning jämfört med tidigare studier studeras 
också hur ett av alternativen påverkar BEMs klimatbokslut för ett valt framtida år (år 2023). Detta in-
kluderar även en framskrivning av BEMs övriga verksamhet till år 2023. Ytterligare en utvidgning jäm-
fört med tidigare studier är att de olika alternativen utvärderas utifrån en bedömning av vilken verklig 
materialåtervinningsnivå som uppnås för förpackningar och tidningar. Tidigare har fokus legat på in-
samlade mängder, men här inkluderas även en bedömning av hur stor del av de insamlade mängderna 
som verkligen blir återvunna (dvs efter avdrag för felsorterat material, rejektförluster vid återvinning 
mm).  
 
Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 
de mest utmärkande dragen för respektive scenario: 
 

- DDaaggeennss  ssyysstteemm  ((RReeffeerreennsssscceennaarriioo))::  Inkluderande investering i ny optisk sorteringsanläggning 
för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via fas-
tighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. Scenariot innebär att BEM begränsar sitt 
fokus till insamling av matavfall och brännbart avfall. 
 

- TTvvååkkäärrll::  insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive matavfall. För-
packningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på samma sätt som 
idag. Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. 

 
- OOppttiisskk  ssoorrtteerriinngg,,  66  ffrraakkttiioonneerr::  Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både för villor 

och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till 
att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. 

 
- FFlleerrffaacckk::  Insamling via fyrfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av producent-

ansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att 
samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. 

 
- FFlleerrffaacckk++::  Som Flerfack + restavfallssortering för utökad sortering av återvinningsmaterial 

(främst plast). Scenariot är ett möjligt ”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. I detta sce-
nario går man klart längst när det gäller att öka andelen hushållsavfall som sorteras ut till 
materialåtervinning. 
 

Denna rapport är en uppdatering av resultaten i en tidigare rapport (daterad 2018-12-06) utifrån nya 
data som BEM tagit fram kring de olika alternativen. Uppdateringen har i huvudsak påverkat det eko-
nomiska utfallet som förändrats jämfört med den tidigare rapporten.  
 
ÅÅtteerrvvuunnnneenn  aannddeell  ssoomm  bbiiooggaass  oocchh  mmaatteerriiaall  
I Figur A jämförs de olika scenarierna med avseende på andelen av insamlat säck- och kärlavfall som 
verkligen blir återvunnet som biogas eller som material (dvs efter avdrag för felsorterat material, re-
jektförluster vid återvinning och förbehandling innan rötning). Resterande andel går till energiåtervin-
ning, antingen direkt som en del av restavfallet eller i form av rejekt och felsorterat material. Utfallet 
innebär lägst återvinningsandel med Referensscenariot medan högst återvinningsandel uppnås i sce-
nario Flerfack+. 
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FFiigguurr  AA  AAnnddeell  aavv  iinnssaammllaatt  ssääcckk--  oocchh  kkäärrllaavvffaallll  ssoomm  vveerrkklliiggeenn  bblliirr  ååtteerrvvuunnnneett  ssoomm  bbiiooggaass  eelllleerr  mmaatteerriiaall,,  ddvvss  eefftteerr  
aavvddrraagg  fföörr  ffeellssoorrtteerraatt  mmaatteerriiaall,,  rreejjeekkttfföörrlluusstteerr  vviidd  ååtteerrvviinnnniinngg  oocchh  fföörrbbeehhaannddlliinngg  iinnnnaann  rrööttnniinngg..  RReesstteerraannddee  aannddeell  
ggåårr  ttiillll  eenneerrggiiååtteerrvviinnnniinngg,,  aannttiinnggeenn  ddiirreekktt  ssoomm  eenn  ddeell  aavv  rreessttaavvffaalllleett  eelllleerr  ii  ffoorrmm  aavv  rreejjeekktt  oocchh  ffeellssoorrtteerraatt  mmaatteerriiaall..  

EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  

Bäst ekonomiskt utfall fås i scenario Tvåkärl, där nettokostnaden (kostnader – intäkter) sjunker tydlig-
ast jämfört med Referensscenariot. Detta beror huvudsakligen på lägre kostnader. 

Scenario Optisk sortering, 6 fraktioner innebär en tydligt ökad nettokostnad jämfört med Referenssce-
nariot. Scenariot innebär förvisso ökade intäkter men detta räcker inte för att kompensera de ökade 
kostnaderna.  

Både scenario Flerfack och Flerfack+ innebär högre nettokostnad än Referensscenariot. Det är dock 
viktigt att betona att dessa resultat är särskilt känsliga för antagandena om antalet insamlingsfordon, 
bemanningen av dessa samt intäkterna för det utsorterade materialet. Skillnaden mellan scenario Fler-
fack och scenario Flerfack+ är den tillkommande restavfallssorteringen i scenario Flerfack+. Man kan 
konstatera att de tillkommande kostnaderna för detta är större än de tillkommande intäkterna, vilket 
sammanlagt innebär ett sämre utfall än i scenario Flerfack. 

KKlliimmaattppååvveerrkkaannddee  uuttssllääpppp  

I jämförelse med Referensscenariot innebär samtliga övriga scenarier att utsläppen minskar i ett 
systemperspektiv. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ som minskar utsläppen 
med 27 respektive 47 kg CO2e/person, år jämfört med Referensscenariot. Resultatet är helt avhängigt 
vilken utsorteringsgrad som uppnås, och störst betydelse har utsorteringen av plast.  

Sammanlagt innebär scenarierna Flerfack och Flerfack+ att utsläppen minskar med cirka 3 200 ton 
CO2e/år respektive knappt 5 600 ton CO2e/år jämfört med Referensscenariot. 
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BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  åårr  22002233  ((pprrooggnnooss))  oocchh  ppååvveerrkkaann  aavv  nnyytttt  iinnssaammlliinnggssssyysstteemm  

BEMs klimatbokslut förbättras tydligt år 2023 jämfört med 2017 (se Figur B). Totalt förbättras klimat-
bokslutet (exklusive effekten av nytt insamlingssystem) med 12 600 ton CO2e/år, vilket innebär 7 % 
lägre nettoklimatpåverkan år 2023 jämfört med 2017. Förbättringen ges i huvudsak från att EMC går i 
full drift. Man bör observera att även omvärlden till BEM förbättras under denna period vilket får stor 
påverkan på klimatbokslutet. Klimatbokslutet jämför BEMs produkter och tjänster med den alternativa 
produktionen i omvärlden och prognosen visar att BEMs utveckling mot lägre klimatpåverkan är 
snabbare än motsvarande i omvärlden. (Om BEM inte skulle utveckla sin verksamhet utan istället ha 
kvar samma tekniska system och produktion år 2023 som för år 2017 skulle klimatbokslutets resultat 
försämras med 63 000 ton CO2e/år eller 35 %.) 

 

 
FFiigguurr  BB  DDeenn  öövvrree  bbiillddeenn  vviissaarr  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  22001177  mmeeddaann  ddeenn  nneeddrree  bbiillddeenn  vviissaarr  eenn  pprrooggnnooss  fföörr  BBEEMMss  
kklliimmaattbbookksslluutt  22002233  ((eexxkklluussiivvee  eeffffeekktteenn  aavv  nnyytttt  iinnssaammlliinnggssssyysstteemm))..    

 

I Figur C presenteras hur den föreslagna utvecklingen av avfallsinsamlingen i scenario Flerfack påverkar 
BEMs klimatbokslut. Figuren presenterar en prognos för BEMs klimatbokslut 2023 med respektive utan 
den föreslagna förändringen av avfallsinsamlingen.  

Scenario Flerfack innebär att ytterligare avfall kommer att källsorteras när man går från dagens optiska 
sortering till fastighetsnära insamling i flerfackskärl. Den utökade källsorteringen bidrar till att mer 
material kan återvinnas vilket ersätter produktion med jungfruliga råvaror. Materialåtervinningen är be-
tydelsefull för att minska samhällets klimatpåverkan. Dock ger den förslagna förändringen endast en 
relativt liten förändring av BEMs klimatbokslut. Huvudorsaken till detta är att avfallshanteringen är en 
betydligt mindre verksamhet jämfört med BEMs energiproduktion. Dessutom är just energiprodukt-
ionen mycket betydelsefull för klimatpåverkan.  
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FFiigguurr  CC  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  åårr  22002233..  FFiigguurreenn  pprreesseenntteerraarr  ttvvåå  uuttffaallll;;  eetttt  mmeedd  eetttt  nnyytttt  uuttvveecckkllaatt  iinnssaammlliinnggssssyysstteemm  
fföörr  aavvffaallll  ((sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk))  oocchh  eetttt  mmeedd  ddaaggeennss  iinnssaammlliinnggssssyysstteemm  ((RReeffeerreennsssscceennaarriioott))..  

Om man enbart studerar skillnaden mellan de två fallen i Figur C så framgår tydligare hur förslaget till 
nytt insamlingssystem kommer att påverka klimatbokslutet. Detta presenteras i Figur D. De tre delar 
som bidrar mest till att klimatpåverkan minskar är: 

1. Den utökade materialåtervinningen ersätter nyproduktion med jungfruliga råvaror. De utsläpp 
som sker uppströms för att ta fram dessa råvaror undviks tack vare återvinningen. (mörkbrun 
stapel, indirekta utsläpp) 
 

2. Genom att mer avfall går till materialåtervinningen minskar mängden avfall som energiåter-
vinns. Den energiåtervinningskapacitet som då friläggs tack vare materialåtervinningen kommer 
att användas för energiåtervinning av annat avfall. När energiåtervinningskapacitet ökar i Sve-
rige får vi en ökad import av avfall och därmed undviks deponering av avfall. Klimatnyttan av att 
undvika deponering är tydlig och betydelsefull för beräkningarna för Borås insamlingssystem. 
(ljusbrun stapel, indirekta utsläpp) 
 

3. Tack vare det nya insamlingssystemet minskar mängden plast som energiåtervinns. Nästan all 
plast tillverkas av fossilolja och den minskade förbränningen av plast leder till minskade fossila 
utsläpp i rökgaserna från avfallsförbränningen. (Blå stapel, direkta utsläpp) 

 

FFiigguurr  DD  FFöörräännddrriinnggeenn  ii  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  åårr  22002233  ssoomm  ggeess  ffrråånn  ddeett  nnyyaa  fföörrssllaaggeett  aavv  uuttöökkaadd  aavvffaallllssiinnssaammlliinngg  
((sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk))..  
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FFiigguurr  CC  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  åårr  22002233..  FFiigguurreenn  pprreesseenntteerraarr  ttvvåå  uuttffaallll;;  eetttt  mmeedd  eetttt  nnyytttt  uuttvveecckkllaatt  iinnssaammlliinnggssssyysstteemm  
fföörr  aavvffaallll  ((sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk))  oocchh  eetttt  mmeedd  ddaaggeennss  iinnssaammlliinnggssssyysstteemm  ((RReeffeerreennsssscceennaarriioott))..  

Om man enbart studerar skillnaden mellan de två fallen i Figur C så framgår tydligare hur förslaget till 
nytt insamlingssystem kommer att påverka klimatbokslutet. Detta presenteras i Figur D. De tre delar 
som bidrar mest till att klimatpåverkan minskar är: 

1. Den utökade materialåtervinningen ersätter nyproduktion med jungfruliga råvaror. De utsläpp 
som sker uppströms för att ta fram dessa råvaror undviks tack vare återvinningen. (mörkbrun 
stapel, indirekta utsläpp) 
 

2. Genom att mer avfall går till materialåtervinningen minskar mängden avfall som energiåter-
vinns. Den energiåtervinningskapacitet som då friläggs tack vare materialåtervinningen kommer 
att användas för energiåtervinning av annat avfall. När energiåtervinningskapacitet ökar i Sve-
rige får vi en ökad import av avfall och därmed undviks deponering av avfall. Klimatnyttan av att 
undvika deponering är tydlig och betydelsefull för beräkningarna för Borås insamlingssystem. 
(ljusbrun stapel, indirekta utsläpp) 
 

3. Tack vare det nya insamlingssystemet minskar mängden plast som energiåtervinns. Nästan all 
plast tillverkas av fossilolja och den minskade förbränningen av plast leder till minskade fossila 
utsläpp i rökgaserna från avfallsförbränningen. (Blå stapel, direkta utsläpp) 

 

FFiigguurr  DD  FFöörräännddrriinnggeenn  ii  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  åårr  22002233  ssoomm  ggeess  ffrråånn  ddeett  nnyyaa  fföörrssllaaggeett  aavv  uuttöökkaadd  aavvffaallllssiinnssaammlliinngg  
((sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk))..  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Borås Energi och Miljö (BEM) har ett behov av att studera alternativ till nuvarande insamlings- och be-
handlingsystem för hushållsavfall. Profu och BEM har tillsammans i tidigare projekt utvärderat olika 
möjliga alternativ, men den senaste studien genomfördes våren 2013 (med en mindre uppdatering 
under 2014) och det har hänt mycket inom området sedan dess, både vad gäller tekniska alternativ, 
ekonomiska förutsättningar och vilken klimat- och miljöpåverkan som kan förväntas. Det sistnämnda 
beror både på att BEM utvecklats (bland annat genom etableringen av EMC) och på att omvärlden för-
bättrats t ex avseende utsläpp från alternativ elproduktion och alternativ avfallsbehandling i andra län-
der. BEM följer numera också sin klimatpåverkan årligen genom ett klimatbokslut. Alternativa in-
samlings- och behandlingsystem kan därför också nu utvärderas utifrån vilken påverkan de ger på 
BEMs klimatbokslut. 

1.2 Projektbeskrivning 
Målet med detta projekt är att göra en utvärdering av olika alternativ för insamling av hushållens säck- 
och kärlavfall i Borås. Utvärderingen görs utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Som en utvidgning jämfört med tidigare studier studeras 
också hur ett av alternativen påverkar BEMs klimatbokslut för ett valt framtida år (år 2023). Detta in-
kluderar även en framskrivning av BEMs övriga verksamhet till år 2023. Ytterligare en utvidgning jäm-
fört med tidigare studier är att de olika alternativen ska utvärderas utifrån en bedömning av vilken 
verklig materialåtervinningsnivå som uppnås för förpackningar och tidningar. Tidigare har fokus legat 
på insamlade mängder, men inom ramen för denna studie skall även en bedömning göras av hur stor 
del av de insamlade mängderna som verkligen blir återvunna (dvs efter avdrag för felsorterat material, 
rejektförluster vid återvinning mm).  
 
Rapporten är upplagd enligt följande: 
 

- I kapitel 2 ges en översikt av vad som hänt med insamlade mängder förpackningar och tid-
ningar till materialåtervinning sedan den föregående studien (2013-2014), både i Borås och i 
Sverige som helhet. 
 

- I kapitel 3 beskrivs förutsättningarna i scenarier som studeras för år 2023 samt metodik och 
centrala indata. 
 

- I kapitel 4 redovisas och jämförs de olika scenarierna med avseende på insamlade och åter-
vunna mängder, ekonomiskt resultat och klimatpåverkande utsläpp. 

 
- I kapitel 5 illustreras hur ett av de studerade scenarierna (Flerfack) skulle påverka och för-

bättra utfallet för BEMs klimatbokslut för år 2023. Detta inbegriper även en prognos för ut-
vecklingen av BEMs övriga verksamhet år 2023. 

 
Notera att denna rapport är en uppdatering av resultaten i en tidigare rapport (daterad 2018-12-06) 
utifrån nya data som BEM tagit fram kring de olika alternativen under 2019. Uppdateringen har i hu-
vudsak påverkat det ekonomiska utfallet som förändrats jämfört med den tidigare rapporten.  
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2 Utvecklingen sedan 2013 
Inom ramen för projektet har vi översiktligt studerat vad som hänt med insamlade mängder förpack-
ningar och tidningar till materialåtervinning de senaste åren, både i Borås och i Sverige som helhet.  

Vi har utgått från den insamlade mängden förpackningar och tidningar per invånare enligt den statistik 
som finns tillgänglig från Förpacknings- och tidningsinsamlingen. För perioden 2013-2017 jämför vi ut-
fallet för Borås, Sverige som helhet och den kommun som 2017 var ”Bäst i klassen”, dvs den kommun 
som hade högst insamlingsnivå per invånare år 2017 för respektive förpackningsslag/tidningar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att relativt små förändringar skett i Borås och landet som hel-
het under perioden. För kommunerna som är ”Bäst i klassen” finns en trend mot fastighetsnära in-
samling av förpackningar och tidningar via fyrfackskärl. För fem år sedan hade ingen av dessa kommu-
ner fyrfackskärl, medan idag så har tre av dem detta insamlingssystem. Man har också separata kärl 
för insamling av förpackningar och tidningar hos flerbostadshus och för företag (jämförligt avfall). Invå-
narantalet ligger kring rikssnittet och är sålunda mindre än i Borås. Avfallshanteringen sköts i ett eget 
eller samägt bolag. Slutligen kan noteras att man har en större andel villahushåll än både rikssnittet 
och Borås. För majoriteten av fraktionerna så låg Borås under rikssnittet i absoluta tal men sett till re-
lativ förändring under perioden så var Borås i de flesta fall bättre än rikssnittet. 

I de följande avsnitten redovisas resultaten per förpackningsslag respektive tidningar. 

2.1 Plastförpackningar 
Figur 1 visar utfallet för plastförpackningar. Insamlingen i Borås har ökat under perioden, men ligger 
fortfarande en bit under Sverige som helhet. Osby är den kommun som är ”Bäst i klassen” med en sta-
digt ökande insamlingsnivå under perioden. I Osby används fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar från villor och separata kärl för insamling från flerbostadshus, dvs insam-
lingssystemet i Osby har samma principiella utformning som scenario Flerfack i denna studie (se av-
snitt 3.1.4). 

 

FFiigguurr  11  IInnssaammlliinngg  aavv  ppllaassttfföörrppaacckknniinnggaarr  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  22001133  ––  22001177  ii  BBoorrååss,,  SSvveerriiggee  ssoomm  hheellhheett  oocchh  OOssbbyy  ((kkäällllaa::  
FFöörrppaacckknniinnggss--  oocchh  ttiiddnniinnggssiinnssaammlliinnggeennss  ssttaattiissttiikk,,  PPrrooffuuss  bbeeaarrbbeettnniinngg))..  

Observera dock att förutsättningar kan skilja sig åt när man slår ut insamlade mängder per person. 
Mängden genererat plastförpackningsavfall kan skilja sig åt mellan olika kommuner beroende på be-
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2 Utvecklingen sedan 2013 
Inom ramen för projektet har vi översiktligt studerat vad som hänt med insamlade mängder förpack-
ningar och tidningar till materialåtervinning de senaste åren, både i Borås och i Sverige som helhet.  

Vi har utgått från den insamlade mängden förpackningar och tidningar per invånare enligt den statistik 
som finns tillgänglig från Förpacknings- och tidningsinsamlingen. För perioden 2013-2017 jämför vi ut-
fallet för Borås, Sverige som helhet och den kommun som 2017 var ”Bäst i klassen”, dvs den kommun 
som hade högst insamlingsnivå per invånare år 2017 för respektive förpackningsslag/tidningar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att relativt små förändringar skett i Borås och landet som hel-
het under perioden. För kommunerna som är ”Bäst i klassen” finns en trend mot fastighetsnära in-
samling av förpackningar och tidningar via fyrfackskärl. För fem år sedan hade ingen av dessa kommu-
ner fyrfackskärl, medan idag så har tre av dem detta insamlingssystem. Man har också separata kärl 
för insamling av förpackningar och tidningar hos flerbostadshus och för företag (jämförligt avfall). Invå-
narantalet ligger kring rikssnittet och är sålunda mindre än i Borås. Avfallshanteringen sköts i ett eget 
eller samägt bolag. Slutligen kan noteras att man har en större andel villahushåll än både rikssnittet 
och Borås. För majoriteten av fraktionerna så låg Borås under rikssnittet i absoluta tal men sett till re-
lativ förändring under perioden så var Borås i de flesta fall bättre än rikssnittet. 

I de följande avsnitten redovisas resultaten per förpackningsslag respektive tidningar. 

2.1 Plastförpackningar 
Figur 1 visar utfallet för plastförpackningar. Insamlingen i Borås har ökat under perioden, men ligger 
fortfarande en bit under Sverige som helhet. Osby är den kommun som är ”Bäst i klassen” med en sta-
digt ökande insamlingsnivå under perioden. I Osby används fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar från villor och separata kärl för insamling från flerbostadshus, dvs insam-
lingssystemet i Osby har samma principiella utformning som scenario Flerfack i denna studie (se av-
snitt 3.1.4). 

 

FFiigguurr  11  IInnssaammlliinngg  aavv  ppllaassttfföörrppaacckknniinnggaarr  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  22001133  ––  22001177  ii  BBoorrååss,,  SSvveerriiggee  ssoomm  hheellhheett  oocchh  OOssbbyy  ((kkäällllaa::  
FFöörrppaacckknniinnggss--  oocchh  ttiiddnniinnggssiinnssaammlliinnggeennss  ssttaattiissttiikk,,  PPrrooffuuss  bbeeaarrbbeettnniinngg))..  

Observera dock att förutsättningar kan skilja sig åt när man slår ut insamlade mängder per person. 
Mängden genererat plastförpackningsavfall kan skilja sig åt mellan olika kommuner beroende på be-
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folkningens olika konsumtionsmönster. Ytterligare en faktor som kan påverka är om man har flera tu-
ristorter inom kommunen vilket generellt ökar mängden avfall per invånare (då även turistbesökarnas 
avfallsgenerering slås ut på invånarna i kommunen). Insamlingen i Osby är mycket hög med tanke på 
att det i genomsnitt i Sverige som helhet användes 21 kg plastförpackningar per invånare enligt Natur-
vårdsverkets statistik. 

Naturvårdsverkets statistik visar också att den genererade mängden plastförpackningar (dvs alla plast-
förpackningar som används) har ökat med 3 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombinerat 
med befolkningsökningen under perioden ger detta en total ökning av de genererade mängderna 
plastförpackningar på 8 % för landet som helhet. I Osby ökade de insamlade mängderna plastförpack-
ningsavfall under perioden 2013-2017 med hela 218 %, i Borås med 73 % och i landet i genomsnitt 
med 18 %. 

2.2 Glasförpackningar 
Figur 2 visar utfallet för glasförpackningar. Insamlingen i Borås har ökat under perioden, och ligger nu 
något över Sverige som helhet. Åre är den kommun som är ”Bäst i klassen” med en extremt hög in-
samlingsnivå. Här är det sannolikt så att det faktum att Åre är en turistort får stor påverkan på resulta-
tet, speciellt med tanke på att det i genomsnitt i Sverige som helhet användes 22 kg glasförpackningar 
per invånare år 2017 enligt Naturvårdsverkets statistik. 

 

FFiigguurr  22  IInnssaammlliinngg  aavv  ppllaassttfföörrppaacckknniinnggaarr  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  22001133  ––  22001177  ii  BBoorrååss,,  SSvveerriiggee  ssoomm  hheellhheett  oocchh  ÅÅrree  ((kkäällllaa::  
FFöörrppaacckknniinnggss--  oocchh  ttiiddnniinnggssiinnssaammlliinnggeennss  ssttaattiissttiikk,,  PPrrooffuuss  bbeeaarrbbeettnniinngg))..  

Naturvårdsverkets statistik visar att den genererade mängden glasförpackningar (dvs alla glasförpack-
ningar som används) har ökat med 6 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombinerat med be-
folkningsökningen under perioden ger detta en total ökning av de genererade mängderna glasförpack-
ningar på 12 % för landet som helhet. I Åre ökade de insamlade mängderna glasförpackningsavfall un-
der perioden 2013-2017 med 11 %, i Borås med 35 % och i landet i genomsnitt med 11 %. 

2.3 Metallförpackningar 
Figur 3 visar utfallet för metallförpackningar. Insamlingen i Borås har ökat under perioden, men ligger 
fortfarande något under Sverige som helhet. Hässleholm är den kommun som är ”Bäst i klassen” med 
en ökande insamlingsnivå under perioden, speciellt mellan 2016 och 2017. I Hässleholm används fyr-
fackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från villor och separata kärl för 
insamling från flerbostadshus, dvs insamlingssystemet i Hässleholm har samma principiella utformning 
som scenario Flerfack i denna studie (se avsnitt 3.1.4). 
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FFiigguurr  33  IInnssaammlliinngg  aavv  mmeettaallllfföörrppaacckknniinnggaarr  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  22001133  ––  22001177  ii  BBoorrååss,,  SSvveerriiggee  ssoomm  hheellhheett  oocchh  HHäässssllee--
hhoollmm  ((kkäällllaa::  FFöörrppaacckknniinnggss--  oocchh  ttiiddnniinnggssiinnssaammlliinnggeennss  ssttaattiissttiikk,,  PPrrooffuuss  bbeeaarrbbeettnniinngg))..  

Observera dock att förutsättningar kan skilja sig åt när man slår ut insamlade mängder per person. In-
samlingen i Hässleholm är mycket hög med tanke på att det i genomsnitt i Sverige som helhet använ-
des knappt 4 kg metallförpackningar per invånare enligt Naturvårdsverkets statistik. 

Naturvårdsverkets statistik visar också att den genererade mängden metallförpackningar (dvs alla me-
tallförpackningar som används) har minskat med 9 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombi-
nerat med att befolkningen samtidigt har ökat under perioden ger detta en total minskning av de ge-
nererade mängderna metallförpackningar på 5 % för landet som helhet. I Hässleholm ökade de insam-
lade mängderna metallförpackningsavfall under perioden 2013-2017 med 72 %, i Borås med 48 % och 
i landet i genomsnitt med endast 4 %. 

2.4 Pappersförpackningar 
Figur 4 visar utfallet för pappersförpackningar. Insamlingen i Borås har legat tämligen stilla under peri-
oden och en bit under Sverige som helhet. Gotland är den kommun som är ”Bäst i klassen” med en 
extremt hög insamlingsnivå. Här är det sannolikt så att det faktum att Gotland har många turister un-
der året får stor påverkan på resultatet, speciellt med tanke på att det i genomsnitt i Sverige som hel-
het användes 56 kg pappersförpackningar per invånare år 2017 enligt Naturvårdsverkets statistik. 
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FFiigguurr  33  IInnssaammlliinngg  aavv  mmeettaallllfföörrppaacckknniinnggaarr  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  22001133  ––  22001177  ii  BBoorrååss,,  SSvveerriiggee  ssoomm  hheellhheett  oocchh  HHäässssllee--
hhoollmm  ((kkäällllaa::  FFöörrppaacckknniinnggss--  oocchh  ttiiddnniinnggssiinnssaammlliinnggeennss  ssttaattiissttiikk,,  PPrrooffuuss  bbeeaarrbbeettnniinngg))..  

Observera dock att förutsättningar kan skilja sig åt när man slår ut insamlade mängder per person. In-
samlingen i Hässleholm är mycket hög med tanke på att det i genomsnitt i Sverige som helhet använ-
des knappt 4 kg metallförpackningar per invånare enligt Naturvårdsverkets statistik. 

Naturvårdsverkets statistik visar också att den genererade mängden metallförpackningar (dvs alla me-
tallförpackningar som används) har minskat med 9 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombi-
nerat med att befolkningen samtidigt har ökat under perioden ger detta en total minskning av de ge-
nererade mängderna metallförpackningar på 5 % för landet som helhet. I Hässleholm ökade de insam-
lade mängderna metallförpackningsavfall under perioden 2013-2017 med 72 %, i Borås med 48 % och 
i landet i genomsnitt med endast 4 %. 

2.4 Pappersförpackningar 
Figur 4 visar utfallet för pappersförpackningar. Insamlingen i Borås har legat tämligen stilla under peri-
oden och en bit under Sverige som helhet. Gotland är den kommun som är ”Bäst i klassen” med en 
extremt hög insamlingsnivå. Här är det sannolikt så att det faktum att Gotland har många turister un-
der året får stor påverkan på resultatet, speciellt med tanke på att det i genomsnitt i Sverige som hel-
het användes 56 kg pappersförpackningar per invånare år 2017 enligt Naturvårdsverkets statistik. 
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FFiigguurr  44  IInnssaammlliinngg  aavv  ppaappppeerrssfföörrppaacckknniinnggaarr  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  22001133  ––  22001177  ii  BBoorrååss,,  SSvveerriiggee  ssoomm  hheellhheett  oocchh  GGoottllaanndd  
((kkäällllaa::  FFöörrppaacckknniinnggss--  oocchh  ttiiddnniinnggssiinnssaammlliinnggeennss  ssttaattiissttiikk,,  PPrrooffuuss  bbeeaarrbbeettnniinngg))..  

Naturvårdsverkets statistik visar att den genererade mängden pappersförpackningar (dvs alla pappers-
förpackningar som används) har ökat med 3 % per invånare under perioden 2013-2017. Kombinerat 
med att befolkningen samtidigt har ökat under perioden ger detta en total ökning av de genererade 
mängderna pappersförpackningar på 8 % för landet som helhet. I Gotlands kommun ökade de insam-
lade mängderna pappersförpackningsavfall under perioden 2013-2017 med 55 %, i Borås med 17 % 
och i landet i genomsnitt med 7 %. 

2.5 Tidningar 
Figur 5 visar utfallet för tidningar. Insamlingen i Borås har minskat under perioden, men ligger fortfa-
rande något över Sverige som helhet. Lysekil är den kommun som är ”Bäst i klassen”. I Lysekil används 
fyrfackskärl för fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från villor och separata kärl för 
insamling från flerbostadshus, dvs insamlingssystemet i Lysekil har samma principiella utformning som 
scenario Flerfack i denna studie (se avsnitt 3.1.4). 

 

FFiigguurr  55  IInnssaammlliinngg  aavv  ttiiddnniinnggaarr  uunnddeerr  ppeerriiooddeenn  22001133  ––  22001177  ii  BBoorrååss,,  SSvveerriiggee  ssoomm  hheellhheett  oocchh  LLyysseekkiill  ((kkäällllaa::  FFöörr--
ppaacckknniinnggss--  oocchh  ttiiddnniinnggssiinnssaammlliinnggeennss  ssttaattiissttiikk,,  PPrrooffuuss  bbeeaarrbbeettnniinngg))..  
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För tidningar saknar Naturvårdsverket statistik om genererade mängder. Både i Sverige och Europa 
sker en stadig minskning av tidningspappersproduktion eftersom allt fler läsare går över till digital me-
dia. Enligt statistik från Skogsindustrierna minskade den europeiska efterfrågan på grafiskt papper (där 
tidningar ingår) från ca 40 Mton år 2007 till ca 27 Mton år 2017. Detta motsvarar en årlig minskning på 
ca 4 % per år. I Lysekil ökade de insamlade mängderna tidningspappersavfall med 37 %, i Borås mins-
kade mängderna med 42 % och i landet i genomsnitt minskade de insamlade mängderna med 29 % 
under perioden 2013-2017. 
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För tidningar saknar Naturvårdsverket statistik om genererade mängder. Både i Sverige och Europa 
sker en stadig minskning av tidningspappersproduktion eftersom allt fler läsare går över till digital me-
dia. Enligt statistik från Skogsindustrierna minskade den europeiska efterfrågan på grafiskt papper (där 
tidningar ingår) från ca 40 Mton år 2007 till ca 27 Mton år 2017. Detta motsvarar en årlig minskning på 
ca 4 % per år. I Lysekil ökade de insamlade mängderna tidningspappersavfall med 37 %, i Borås mins-
kade mängderna med 42 % och i landet i genomsnitt minskade de insamlade mängderna med 29 % 
under perioden 2013-2017. 
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3 Scenarier, metodik och indata 
3.1 Scenarier 
I detta projekt analyseras olika alternativ (scenarier) för insamling och hantering av hushållens säck- 
och kärlavfall i Borås. I scenarierna inkluderas även hanteringen av hushållens förpackningar och tid-
ningar som ligger under producentsvaret. Övriga avfallsmängder som idag samlas in från hushåll och 
verksamheter i Borås påverkas inte i scenarierna. 

Totalt studeras fem scenarier, varav Dagens system (Referensscenario) utgör ett scenario. Alla scena-
rier jämförs för år 2023, dvs det år då alla de nya alternativ systemen bedöms kunna vara helt ut-
byggda och implementerade. Nedan ges en beskrivning av varje scenario. 

33..11..11 DDaaggeennss  ssyysstteemm  ((RReeffeerreennsssscceennaarriioo))  
Fortsatt insamling av matavfall och brännbart avfall i svarta och vita plastpåsar som idag, men det 
krävs en nyinvestering i optisk sortering. Både villa- och flerfamiljshushåll fortsätter att lämna sitt pro-
ducentansvarsmaterial vid de återvinningsstationer som finns i Borås Stad. Ca 5 000 av flerfamiljshus-
hållen lämnar sitt producentansvarsmaterial via fastighetsnära insamling. 

Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart avfall. Hante-
ring av material via återvinningsstationer sker på samma sätt som idag, dvs inte i BEMs regi. 

 

33..11..22 TTvvååkkäärrll  
Detta scenario är utformat på samma sätt som scenariot Dagens system förutom att sorteringen i 
svarta och vita påsar i Borås ersätts av källsortering med två kärl. I det ena kärlet läggs matavfallet i 
papperspåsar för rötning medan det andra kärlet används för det brännbara avfallet. Insamlingen av 
producentansvarsmaterial antas ske på samma sätt som idag, dvs via återvinningsstationer i huvudsak.  

Scenariot kräver nyinvestering i kärl. Dessutom måste nya typer av insamlingsfordon köpas in. Ef-
tersom även existerande kärl och insamlingsfordon måste bytas ut kontinuerligt, så studeras här mer-
kostnaden och förändrade utsläpp jämfört med de kärl och insamlingsfordon som används i Referens-
scenariot. 

Scenariot innebär (på samma sätt som Referensscenariot) att BEM begränsar sitt fokus till insamling av 
matavfall och brännbart avfall. Men man gör det med ett annat teknikval än i Referensscenariot. Han-
tering av material via återvinningsstationer sker på samma sätt som idag, dvs inte i BEMs regi. 

 

33..11..33 OOppttiisskk  ssoorrtteerriinngg,,  66  ffrraakkttiioonneerr  
Detta motsvarar den typ av insamling som under 2011 infördes i Eskilstuna. Hushållen erhåller plastpå-
sar i fem olika färger som används för att sortera plastförpackningar, matavfall, pappersförpackningar, 
metallförpackningar och tidningar. Dessutom använder hushållen valfri annan påse för det brännbara 
restavfallet. Alla påsar läggs i ett kärl och samlas in för optisk sortering. Glasförpackningar ingår inte i 
insamlingen utan måste även fortsättningsvis samlas in via återvinningsstationer.  

Detta alternativ kräver nyinvestering i optisk sortering som är mer avancerad än i Referensscenariot. 
Det beror dels på att fler typer av påsar skall sorteras och dessutom måste två av påsarna med produ-
centansvarsmaterial (tidningar och pappersförpackningar) kompletteras med en påsöppnare. I beräk-
ningarna antas 100 % av hushållen omfattas av detta system. 
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Scenariot kräver nyinvestering i kärl, och på samma sätt som för övriga scenarier, studeras merkostna-
den och förändrade utsläpp för detta i förhållande till Referensscenariot. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. 

 

33..11..44 FFlleerrffaacckk  
I detta scenario sker ingen nyinvestering i optisk sortering. Istället introduceras nya insamlingssystem 
för villor respektive flerfamiljshus. För alla villahushåll i Borås sker insamling via fyrfackskärl och fler-
facksbilar av tidningar, förpackningar av olika materialslag, brännbart avfall och matavfall. Varje villa-
hushåll får två nya kärl med plats för fyra fraktioner i varje kärl. För flerfamiljshushållen sker insamling 
av matavfall och brännbart avfall i separata kärl. Vidare byggs den fastighetsnära insamlingen av för-
packningar och tidningar ut så att den ökar från dagens nivå (ca 5 000 flerfamiljshushåll) till att om-
fatta 100 % av flerfamiljshushållen i Borås. 

Scenariot kräver nyinvestering i kärl. Dessutom måste nya typer av insamlingsfordon köpas in. Ef-
tersom även existerande kärl och insamlingsfordon måste bytas ut kontinuerligt, så studeras här mer-
kostnaden och förändrade utsläpp jämfört med de kärl och insamlingsfordon som används i Referens-
scenariot. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. 

 

33..11..55 FFlleerrffaacckk++  
Scenariot innebär samma typ av insamling som i scenario Flerfack, dvs samma förändring av kärl och 
insamling som i scenario Flerfack. 

Men i detta scenario sker även sortering av det insamlade restavfallet för att få ut ytterligare frakt-
ioner till återvinning. Man kan därmed se detta scenario som ett möjligt ”påbyggnadsalternativ” till 
scenario Flerfack. 

Detta scenario ger därmed störst utsorterad mängd till återvinning och minst mängd restavfall. Det 
tillkommer investering och drift av restavfallssortering i detta scenario jämfört med scenario Flerfack. 

Erfarenheter och data kring restavfallssortering är betydligt mer begränsade jämfört med de olika in-
samlingssystemen. Detta innebär en större grad av osäkerhet kring resultaten. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. I detta scenario går man klart längst när det gäller att öka andelen hushållsavfall som sorte-
ras ut till materialåtervinning. 
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Scenariot kräver nyinvestering i kärl, och på samma sätt som för övriga scenarier, studeras merkostna-
den och förändrade utsläpp för detta i förhållande till Referensscenariot. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. 

 

33..11..44 FFlleerrffaacckk  
I detta scenario sker ingen nyinvestering i optisk sortering. Istället introduceras nya insamlingssystem 
för villor respektive flerfamiljshus. För alla villahushåll i Borås sker insamling via fyrfackskärl och fler-
facksbilar av tidningar, förpackningar av olika materialslag, brännbart avfall och matavfall. Varje villa-
hushåll får två nya kärl med plats för fyra fraktioner i varje kärl. För flerfamiljshushållen sker insamling 
av matavfall och brännbart avfall i separata kärl. Vidare byggs den fastighetsnära insamlingen av för-
packningar och tidningar ut så att den ökar från dagens nivå (ca 5 000 flerfamiljshushåll) till att om-
fatta 100 % av flerfamiljshushållen i Borås. 

Scenariot kräver nyinvestering i kärl. Dessutom måste nya typer av insamlingsfordon köpas in. Ef-
tersom även existerande kärl och insamlingsfordon måste bytas ut kontinuerligt, så studeras här mer-
kostnaden och förändrade utsläpp jämfört med de kärl och insamlingsfordon som används i Referens-
scenariot. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. 

 

33..11..55 FFlleerrffaacckk++  
Scenariot innebär samma typ av insamling som i scenario Flerfack, dvs samma förändring av kärl och 
insamling som i scenario Flerfack. 

Men i detta scenario sker även sortering av det insamlade restavfallet för att få ut ytterligare frakt-
ioner till återvinning. Man kan därmed se detta scenario som ett möjligt ”påbyggnadsalternativ” till 
scenario Flerfack. 

Detta scenario ger därmed störst utsorterad mängd till återvinning och minst mängd restavfall. Det 
tillkommer investering och drift av restavfallssortering i detta scenario jämfört med scenario Flerfack. 

Erfarenheter och data kring restavfallssortering är betydligt mer begränsade jämfört med de olika in-
samlingssystemen. Detta innebär en större grad av osäkerhet kring resultaten. 

Scenariot innebär att BEM aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och 
restavfall. I detta scenario går man klart längst när det gäller att öka andelen hushållsavfall som sorte-
ras ut till materialåtervinning. 
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3.2 Metodik och indata 
Syftet med detta projekt är att göra en utvärdering av olika de olika alternativen utifrån ett systemper-
spektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser.  

Med systemperspektiv menas att analysen inkluderar hela det system som påverkas, dvs förutom 
själva insamlingen även den efterföljande behandlingen (rötning, förbränning, återvinning) och den 
påverkan som sker i omkringliggande system som bland annat fjärrvärme- och elproduktion, material-
produktion (t ex när återvunnet material ersätter jungfruligt material och vid produktion av olika typer 
av påsar för insamling) och transportsektorn (vid ökad produktion av fordonsgas). 

Exempel på de omkringliggande system som beaktas i detta projekt beskrivs i Figur 6. Här framgår av-
fallssystemets nära koppling till fjärrvärmesystemet genom den befintliga energiåtervinningsanlägg-
ningen i Borås. Utöver fjärrvärmesystemet återfinns i figuren ytterligare ett antal omkringliggande sy-
stem som alla påverkas av förändringar i avfallssystemet. 

 

FFiigguurr  66  BBeesskkrriivvnniinngg  aavv  aavvffaallllssssyysstteemmeett  uurr  eetttt  ssyysstteemmppeerrssppeekkttiivv,,  ddvvss  iinnkklluuddeerraatt  ddee  oommkkrriinngglliiggggaannddee  ssyysstteemm  ssoomm  
ppååvveerrkkaass  aavv  fföörräännddrriinnggaarr  ii  aavvffaallllssssyysstteemmeett  

Som huvudsakligt verktyg för analysen används den kombination av systemmodeller (ORWARE för av-
fallshantering, Martes för fjärr- och elproduktion och TIMES-Nordic för det nordeuropeiska elsyste-
met) som Profu utvecklat och använt i tidigare projekt för bland annat Borås Energi och Miljö.  

En viktig grundförutsättning är att vi här tillsammans med BEM antagit att den termiska bränsleeffek-
ten till avfallspannan skall vara densamma i alla scenarier. Eftersom scenarierna innebär att mängden 
restavfall till bränsleberedningen blir olika har vi tillsammans med BEM antagit att import av utsorterat 
verksamhetsavfall utgör en ”balanspost”, dvs denna mängd får antingen öka eller minska i scenarierna 
för att se till att den termiska bränsleeffekten till avfallspannan blir densamma som i dagsläget. Detta 
antagande innebär att fjärrvärme- och elproduktionen från avfallspannan blir densamma i alla scena-
rier, vilket i sin tur innebär att övrig fjärrvärmeproduktion ej påverkas i scenarierna. Importen antas 
ersätta deponering av hög standard1  i avsändarlandet.  

 
 

1 Med hög standard avses att 80 % av bildad deponigas samlas in och att all insamlad deponigas förbränns i gas-
motor för att generera el samt att 30 % av ej insamlad metan antas oxideras till koldioxid i deponins tätskikt. 

Kommunens 
fjärrvärmesystem

Regionens 
avfallsbehandlings-
system

Avfallsbehandling 
utanför regionen

Marknader 
för återvunna 

material

Jordbruket
Elsystemet

Bränsle-
marknader

Transport-
bränslemarknaden
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Nedan har vi valt att fokusera på de viktigaste indata som har påverkan på resultaten. 

 

33..22..11 MMäännggddeerr  
Analysen görs för år 2023, men vi tar vår utgångspunkt i den insamling och behandling som skedde av 
säck- och kärlavfall respektive producentansvarsmaterial år 2017 i Borås. 

Redan idag sker utsortering av producentansvarsmaterial och matavfall. Producentansvarsmaterial 
samlas huvudsakligen in via återvinningsstationer. Ca 5 000 hushåll i flerbostadshus har också tillgång 
till fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Trots detta återfinns både producentan-
svarsmaterial och matavfall i restavfallet från hushållen (jämför Figur 7). 

  
FFiigguurr  77  SSaammmmaannssäättttnniinngg  aavv  rreessttaavvffaallll  ffrråånn  vviilllloorr  oocchh  fflleerrbboossttaaddsshhuuss  ii  BBoorrååss  åårr  22001177  ((iinnrraappppoorrtteerraatt  ii  AAvvffaallllWWeebb  fföörr  
åårr  22001177))..  

De totalt genererade mängderna per person antas i alla scenarier vara desamma år 2023 som 2017 
med undantag för tidningar som antas minska i enlighet med prognoser för övergång till digital media. 
Detta i kombination med att befolkningen i Borås förväntas växa innebär att de totalt genererade 
mängderna ökar från 25 800 ton år 2017 till 26 600 ton år 2023. 

Beroende på scenario, fördelas de totalt genererade mängderna år 2023 olika på utsorterade mäng-
der producentansvarsmaterial och matavfall samt restavfall. Fördelningen baseras på Profus insam-
lade data kring prestanda för olika insamlingslösningar. Prestanda har anpassats till de mängder för-
packningsavfall och tidningar som genereras i Borås (baserat på idag utsorterat material och de mäng-
der som återstår i restavfallet utifrån Figur 7). 

33..22..22 EEkkoonnoommii  
Data om de ekonomiska förutsättningarna har tagit sin utgångspunkt i den föregående studien (2013-
2014), men data har uppdaterats och justerats utifrån de förutsättningar som gäller nu och utifrån den 
kunskap som tillkommit sedan den tidigare studien. Detta gäller speciellt kostnader för kärl, in-
samlingsfordon och omlastning där BEM tagit fram detaljerade data och bedömningar.  
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Nedan har vi valt att fokusera på de viktigaste indata som har påverkan på resultaten. 

 

33..22..11 MMäännggddeerr  
Analysen görs för år 2023, men vi tar vår utgångspunkt i den insamling och behandling som skedde av 
säck- och kärlavfall respektive producentansvarsmaterial år 2017 i Borås. 

Redan idag sker utsortering av producentansvarsmaterial och matavfall. Producentansvarsmaterial 
samlas huvudsakligen in via återvinningsstationer. Ca 5 000 hushåll i flerbostadshus har också tillgång 
till fastighetsnära insamling av producentansvarsmaterial. Trots detta återfinns både producentan-
svarsmaterial och matavfall i restavfallet från hushållen (jämför Figur 7). 

  
FFiigguurr  77  SSaammmmaannssäättttnniinngg  aavv  rreessttaavvffaallll  ffrråånn  vviilllloorr  oocchh  fflleerrbboossttaaddsshhuuss  ii  BBoorrååss  åårr  22001177  ((iinnrraappppoorrtteerraatt  ii  AAvvffaallllWWeebb  fföörr  
åårr  22001177))..  

De totalt genererade mängderna per person antas i alla scenarier vara desamma år 2023 som 2017 
med undantag för tidningar som antas minska i enlighet med prognoser för övergång till digital media. 
Detta i kombination med att befolkningen i Borås förväntas växa innebär att de totalt genererade 
mängderna ökar från 25 800 ton år 2017 till 26 600 ton år 2023. 

Beroende på scenario, fördelas de totalt genererade mängderna år 2023 olika på utsorterade mäng-
der producentansvarsmaterial och matavfall samt restavfall. Fördelningen baseras på Profus insam-
lade data kring prestanda för olika insamlingslösningar. Prestanda har anpassats till de mängder för-
packningsavfall och tidningar som genereras i Borås (baserat på idag utsorterat material och de mäng-
der som återstår i restavfallet utifrån Figur 7). 

33..22..22 EEkkoonnoommii  
Data om de ekonomiska förutsättningarna har tagit sin utgångspunkt i den föregående studien (2013-
2014), men data har uppdaterats och justerats utifrån de förutsättningar som gäller nu och utifrån den 
kunskap som tillkommit sedan den tidigare studien. Detta gäller speciellt kostnader för kärl, in-
samlingsfordon och omlastning där BEM tagit fram detaljerade data och bedömningar.  
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Investeringar 

För investeringar används kalkylräntan 6,5 % och följande avskrivningstider: 

- Optisk sortering: 20 år 
- Insamlingskärl: 10 år   
- Insamlingsfordon: 6 år 

 
Påsar 

De olika alternativen innebär olika former av påsförbrukning. En viktig förutsättning är att vi i fallen 
med optisk sortering utgår från att BEM måste stå för en påse för restavfallet för att säkerställa att 
sorteringen blir korrekt. I övriga scenarier utgår vi från att hushållen själva står för kostnaden för påsar 
för restavfallet.  

- Dagens system (Referensscenario): 8,7 miljoner plastpåsar för matavfall á 0,26 kr/påse och 
20,4 miljoner plastpåsar för restavfall á 0,3 kr/påse ger en kostnad på 8,4 Mkr/år. 
 

- Tvåkärl: 9,4 miljoner2 papperspåsar för matavfall á 0,3 kr/påse ger en kostnad på 2,8 Mkr/år. 
 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Samma förbrukning och kostnad för plastpåsar för matavfall och 
restavfall som med Dagens system. Dessutom tillkommer förbrukning av plastpåsar för de fyra 
fraktioner som samlas in till materialåtervinning. Baserat på erfarenheter från tidigare projekt 
bedöms den totala påskonsumtionen för dessa fyra fraktioner till 11,2 miljoner plastpåsar. 
Detta ger totalt en kostnad på 11,8 Mkr/år. 
 

- Flerfack och Flerfack +: Samma antal påsar och kostnad som i scenario Tvåkärl, dvs 2,8 Mkr/år. 
 

Kärl 

BEM har i samråd med Profu gjort en detaljerad genomgång av kärltyper och antal kärl som behövs för 
villor respektive flerbostadshus i respektive scenario. Följande priser har sedan använts för respektive 
kärltyp:  

- 140 liters kärl:   350 kr/st 
- 190 liters kärl:  400 kr/st 
- 240 liters kärl:  560 kr/st 
- 370 liters kärl:  900 kr/st 
- 600 liters kärl:  1420 kr/st 
- 660 liters kärl:  1550 kr/st 
- 370 liters fyrfackskärl: 1530 kr/st 
- 660 liters fyrfackskärl : 2515 kr/st 

 
Dessutom till kommer en utställningskostnad på 500 kr/kärl. 
 
 

 
 

2 Enligt BEM blir förbrukningen av papperspåsar högre än förbrukningen av plastpåsar för matavfall. Detta beror 
på att plastpåsarna rymmer mer och kan finnas längre tid under diskbänken. 
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Insamlingsfordon och bemanning 

BEM har gjort en bedömning av typ och antal av respektive insamlingsfordon samt personalbehov för 
insamlingen som behövs i de olika scenarierna (se Tabell 1 och Tabell 2). Eftersom bägge dessa para-
metrar får stort genomslag på den resulterande insamlingskostnaden har Profu gjort känslighetsana-
lyser kring dessa data för scenario Flerfack (se avsnitt 4.2.4). 

TTaabbeellll  11  AAnnttaall  iinnssaammlliinnggssffoorrddoonn  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa..  FFöörrssttaa  ssiiffffrraann  aannggeerr  oorrddiinnaarriiee  ffoorrddoonn  oocchh  aannddrraa  ssiiffffrraann  aavv--
sseerr  rreesseerrvvffoorrddoonn..  

  DDaaggeennss  ssyysstteemm  ((RReeffee--
rreennsssscceennaarriioo))  

TTvvååkkäärrll  OOppttiisskk  ssoorrtteerriinngg,,  
66  ffrraakkttiioonneerr  

FFlleerrffaacckk  //  FFlleerrffaacckk  ++  

11--ffaacckkssffoorrddoonn  8+2 - 13+2 - 

22--ffaacckkssffoorrddoonn  - 10+2 - - 

44--ffaacckkssffoorrddoonn  - - - 9+2 

 

TTaabbeellll  22  BBeehhoovv  aavv  hheellttiiddssttjjäännsstteerr  fföörr  iinnssaammlliinnggssffoorrddoonn  

  DDaaggeennss  ssyysstteemm  ((RReeffee--
rreennsssscceennaarriioo))  

TTvvååkkäärrll  OOppttiisskk  ssoorrtteerriinngg,,  
66  ffrraakkttiioonneerr  

FFlleerrffaacckk  //  FFlleerrffaacckk  ++  

AAnnttaall  hheellttiiddss--
ttjjäännsstteerr  

13 12 15 11 

 

Följande inköpspriser har använts för insamlingsfordon: 

- 1-facksfordon: 2,4 Mkr 
- 2-facksfordon: 2,7 Mkr 
- 4-facksfordon: 3,5 Mkr 

Årskostnaden per heltidstjänst i insamlingsfordon uppgår till 0,55 Mkr/år. Utöver detta tillkommer 
kostnader för drivmedel och kostnader för däck, verkstad/reservdelar för chassi och påbyggnad, skatt 
och försäkring. 

Optisk sortering 

För optisk sortering har investeringarna uppskattats baserat på föregående utredning (2013-2014) re-
spektive en ny bedömning från BEM. Detta ger en total investeringskostnad på 52 Mkr för Dagens Sy-
stem (Referensscenario) och 100 Mkr för scenario Optisk sortering, 6 fraktioner. 

Intäkter för producentansvarsmaterial 

I scenarierna Optisk sortering, 6 fraktioner och Flerfack samt Flerfack+ får BEM en intäkt från den fas-
tighetsnära insamlingen som sker i BEM’s regi. Följande intäkter används: 

- Tidningar: 610 kr/ton 
- Pappersförpackningar: 240 kr/ton 
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Insamlingsfordon och bemanning 

BEM har gjort en bedömning av typ och antal av respektive insamlingsfordon samt personalbehov för 
insamlingen som behövs i de olika scenarierna (se Tabell 1 och Tabell 2). Eftersom bägge dessa para-
metrar får stort genomslag på den resulterande insamlingskostnaden har Profu gjort känslighetsana-
lyser kring dessa data för scenario Flerfack (se avsnitt 4.2.4). 

TTaabbeellll  11  AAnnttaall  iinnssaammlliinnggssffoorrddoonn  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa..  FFöörrssttaa  ssiiffffrraann  aannggeerr  oorrddiinnaarriiee  ffoorrddoonn  oocchh  aannddrraa  ssiiffffrraann  aavv--
sseerr  rreesseerrvvffoorrddoonn..  

  DDaaggeennss  ssyysstteemm  ((RReeffee--
rreennsssscceennaarriioo))  

TTvvååkkäärrll  OOppttiisskk  ssoorrtteerriinngg,,  
66  ffrraakkttiioonneerr  

FFlleerrffaacckk  //  FFlleerrffaacckk  ++  

11--ffaacckkssffoorrddoonn  8+2 - 13+2 - 

22--ffaacckkssffoorrddoonn  - 10+2 - - 

44--ffaacckkssffoorrddoonn  - - - 9+2 

 

TTaabbeellll  22  BBeehhoovv  aavv  hheellttiiddssttjjäännsstteerr  fföörr  iinnssaammlliinnggssffoorrddoonn  

  DDaaggeennss  ssyysstteemm  ((RReeffee--
rreennsssscceennaarriioo))  

TTvvååkkäärrll  OOppttiisskk  ssoorrtteerriinngg,,  
66  ffrraakkttiioonneerr  

FFlleerrffaacckk  //  FFlleerrffaacckk  ++  

AAnnttaall  hheellttiiddss--
ttjjäännsstteerr  

13 12 15 11 

 

Följande inköpspriser har använts för insamlingsfordon: 

- 1-facksfordon: 2,4 Mkr 
- 2-facksfordon: 2,7 Mkr 
- 4-facksfordon: 3,5 Mkr 

Årskostnaden per heltidstjänst i insamlingsfordon uppgår till 0,55 Mkr/år. Utöver detta tillkommer 
kostnader för drivmedel och kostnader för däck, verkstad/reservdelar för chassi och påbyggnad, skatt 
och försäkring. 

Optisk sortering 

För optisk sortering har investeringarna uppskattats baserat på föregående utredning (2013-2014) re-
spektive en ny bedömning från BEM. Detta ger en total investeringskostnad på 52 Mkr för Dagens Sy-
stem (Referensscenario) och 100 Mkr för scenario Optisk sortering, 6 fraktioner. 

Intäkter för producentansvarsmaterial 

I scenarierna Optisk sortering, 6 fraktioner och Flerfack samt Flerfack+ får BEM en intäkt från den fas-
tighetsnära insamlingen som sker i BEM’s regi. Följande intäkter används: 

- Tidningar: 610 kr/ton 
- Pappersförpackningar: 240 kr/ton 
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- Plastförpackningar: - 5003 kr/ton 
- Metallförpackningar: 1500 kr/ton 
- Glasförpackningar: 60 kr/ton 

 

Eftersom intäkterna för det utsorterade materialet får stort genomslag på resultatet har Profu gjort 
känslighetsanalyser kring dessa data för scenario Flerfack (se avsnitt 4.2.4). 

I scenario Flerfack+ sker ytterligare utsortering av förpackningar och tidningar. För samtliga fraktioner 
förutom plastförpackningar används samma intäkter som ovan för tillkommande utsorterade mäng-
der. För plastförpackningar bedöms utsorteringen ske uppdelad efter olika polymertyper, vilket ökar 
värdet på den utsorterade fraktionen, Här antas därför att den tillkommande utsorteringen av plast-
förpackningar ger en intäkt på 1000 kr/ton. 

 

 
 

 

  

 
 

3 - 500 kr/ton innebär att BEM måste betala denna kostnad för att få avsättning för materialet, dvs det är en ”ne-
gativ intäkt”. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

B 1016

Nya insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, 2019-10-02 
 

- 19 - 
 

4 Resultat för nya insamlingssystem 

4.1 Utsorterade och återvunna mängder 
I jämförelse med Referensscenariot innebär samtliga övriga scenarier att en större mängd material (för-
packningar, tidningar och/eller matavfall) sorteras ut. Detta innebär sin tur att mängden restavfall är 
mindre i övriga scenarier jämfört med Referensscenariot (jämför Figur 8). 

Scenario Tvåkärl innebär endast en liten förändring i utsorterade mängder då det enbart är matavfallet 
som påverkas. Scenario Flerfack + ger störst utsortering då det är en påbyggnad av scenario Flerfack där 
det sker en maskinell utsortering av det insamlade restavfallet. 

Figuren visar att man framförallt kan förvänta sig en ökad utsortering av plast- och pappersförpack-
ningar i scenario Flerfack baserat på utgångläget och erfarenheter från andra kommuner. Noterbart är 
att de tester som BEM gjort under 2018-2019 inom ramen för ”Sortera mera hemma”4 bekräftar att det 
framförallt var utsorteringen av dessa material som ökade. 

 

FFiigguurr  88  FFöörräännddrriinngg  aavv  iinnssaammllaaddee  mmäännggddeerr  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  II  öövvrriiggaa  sscceennaarriieerr  öökkaarr  ddee  uuttssoorrtteerraaddee  
mmäännggddeerrnnaa  fföörrppaacckknniinnggaarr,,  ttiiddnniinnggaarr  oocchh//eelllleerr  mmaattaavvffaallll,,  vviillkkeett  ii  ssiinn  ttuurr  iinnnneebbäärr  aatttt  mmäännggddeenn  rreessttaavvffaallll  mmiinnsskkaarr  
mmeedd  mmoottssvvaarraarraannddee  mmäännggdd..  

I Figur 9 jämförs de olika scenarierna med avseende på andelen av insamlat säck- och kärlavfall som 
verkligen blir återvunnet som biogas eller som material (dvs efter avdrag för felsorterat material, re-

 
 

4 Testerna utfördes i Brämhult (Fågelgatorna) och Fagersberg (Viskafors). Plockanalyser gjordes på svart och vit 
(brännbar) påse, dels före testet (okt-nov 2018) och dels under testet (mars 2019). 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Tvåkärl Optisk sortering, 6
fraktioner

Flerfack Flerfack+

kg
/p

er
so

n,
 år

Glasförpackningar

Metallförpackningar

Plastförpackningar

Pappersförpackningar

Tidningar

Matavfall

Övrigt brännbart och annat material



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

 B 1017

Nya insamlingssystem för hushållsavfall i Borås, 2019-10-02 
 

- 19 - 
 

4 Resultat för nya insamlingssystem 

4.1 Utsorterade och återvunna mängder 
I jämförelse med Referensscenariot innebär samtliga övriga scenarier att en större mängd material (för-
packningar, tidningar och/eller matavfall) sorteras ut. Detta innebär sin tur att mängden restavfall är 
mindre i övriga scenarier jämfört med Referensscenariot (jämför Figur 8). 

Scenario Tvåkärl innebär endast en liten förändring i utsorterade mängder då det enbart är matavfallet 
som påverkas. Scenario Flerfack + ger störst utsortering då det är en påbyggnad av scenario Flerfack där 
det sker en maskinell utsortering av det insamlade restavfallet. 

Figuren visar att man framförallt kan förvänta sig en ökad utsortering av plast- och pappersförpack-
ningar i scenario Flerfack baserat på utgångläget och erfarenheter från andra kommuner. Noterbart är 
att de tester som BEM gjort under 2018-2019 inom ramen för ”Sortera mera hemma”4 bekräftar att det 
framförallt var utsorteringen av dessa material som ökade. 

 

FFiigguurr  88  FFöörräännddrriinngg  aavv  iinnssaammllaaddee  mmäännggddeerr  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  II  öövvrriiggaa  sscceennaarriieerr  öökkaarr  ddee  uuttssoorrtteerraaddee  
mmäännggddeerrnnaa  fföörrppaacckknniinnggaarr,,  ttiiddnniinnggaarr  oocchh//eelllleerr  mmaattaavvffaallll,,  vviillkkeett  ii  ssiinn  ttuurr  iinnnneebbäärr  aatttt  mmäännggddeenn  rreessttaavvffaallll  mmiinnsskkaarr  
mmeedd  mmoottssvvaarraarraannddee  mmäännggdd..  

I Figur 9 jämförs de olika scenarierna med avseende på andelen av insamlat säck- och kärlavfall som 
verkligen blir återvunnet som biogas eller som material (dvs efter avdrag för felsorterat material, re-

 
 

4 Testerna utfördes i Brämhult (Fågelgatorna) och Fagersberg (Viskafors). Plockanalyser gjordes på svart och vit 
(brännbar) påse, dels före testet (okt-nov 2018) och dels under testet (mars 2019). 
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jektförluster vid återvinning och förbehandling innan rötning). Resterande andel går till energiåtervin-
ning, antingen direkt som en del av restavfallet eller i form av rejekt och felsorterat material. Utfallet 
blir likartat som i Figur 8, dvs lägst återvinningsandel fås med Referensscenariot medan högst återvin-
ningsandel uppnås i scenario Flerfack+. 

 

FFiigguurr  99  AAnnddeell  aavv  iinnssaammllaatt  ssääcckk--  oocchh  kkäärrllaavvffaallll  ssoomm  vveerrkklliiggeenn  bblliirr  ååtteerrvvuunnnneett  ssoomm  bbiiooggaass  eelllleerr  mmaatteerriiaall,,  ddvvss  eefftteerr  
aavvddrraagg  fföörr  ffeellssoorrtteerraatt  mmaatteerriiaall,,  rreejjeekkttfföörrlluusstteerr  vviidd  ååtteerrvviinnnniinngg  oocchh  fföörrbbeehhaannddlliinngg  iinnnnaann  rrööttnniinngg..  RReesstteerraannddee  aannddeell  
ggåårr  ttiillll  eenneerrggiiååtteerrvviinnnniinngg,,  aannttiinnggeenn  ddiirreekktt  ssoomm  eenn  ddeell  aavv  rreessttaavvffaalllleett  eelllleerr  ii  ffoorrmm  aavv  rreejjeekktt  oocchh  ffeellssoorrtteerraatt  mmaatteerriiaall..  
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4.2 Ekonomiskt resultat 
För att utvärdera det ekonomiska resultatet så jämförs övriga scenarier gentemot Referensscenariot. 
Utvärderingen studerar både hur kostnader och intäkter påverkas. Tillsammans ger detta ett nettore-
sultat som visar om scenarierna sammanlagt (med hänsyn till både kostnader och intäkter) ger ett 
bättre eller sämre utfall än Referensscenariot. 

44..22..11 KKoossttnnaaddeerr  
I Figur 10 illustreras hur kkoossttnnaaddeerrnnaa påverkas i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot.  

 

FFiigguurr  1100  FFöörräännddrriinngg  aavv  åårrlliiggaa  kkoossttnnaaddeerr  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  

Nedan följer observationer för respektive scenario: 

- Tvåkärl: Jämfört med Referensscenariot så ökar kostnaderna för insamling och kärl. Samtidigt 
undviks större kostnader för optisk sortering (ingen nyinvestering behöver ske) och påskostna-
der (BEM behöver inte längre köpa in och förse hushållen med den vita påsen). Sammanlagt 
minskar kostnaderna jämfört med Referensscenariot. 
 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Kostnaderna ökar generellt jämfört med Referensscenariot. 
Detta fördelas i huvudsakligen på tre delar: ökade kostnader för påsar (betydligt fler påsar de-
las ut till hushållen), den optiska sorteringen är större och mer avancerad och kostnaderna för 
insamling och kärl stiger eftersom större mängder skall samlas in än i Referensscenariot. 
 

- Flerfack: Jämfört med Referensscenariot så ökar kostnaderna för insamling och kärl. Samtidigt 
undviks kostnader för optisk sortering (ingen nyinvestering behöver ske) och påskostnader 
(BEM behöver inte längre köpa in och förse hushållen med den vita påsen). Sammanlagt ökar 
kostnaderna jämfört med Referensscenariot. HHäärr  bböörr  bbeettoonnaass  aatttt  aannttaalleett  iinnssaammlliinnggssffoorrddoonn  
oocchh  hhuurr  ddee  bbeemmaannnnaass  hhaarr  ssttoorr  bbeettyyddeellssee  fföörr  kkoossttnnaaddeerrnnaa  ii  ddeettttaa  sscceennaarriioo. Detta resultat base-
ras på BEM’s bedömning enligt Tabell 1 och Tabell 2. I avsnitt 4.2.4 görs känslighetsanalyser 
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4.2 Ekonomiskt resultat 
För att utvärdera det ekonomiska resultatet så jämförs övriga scenarier gentemot Referensscenariot. 
Utvärderingen studerar både hur kostnader och intäkter påverkas. Tillsammans ger detta ett nettore-
sultat som visar om scenarierna sammanlagt (med hänsyn till både kostnader och intäkter) ger ett 
bättre eller sämre utfall än Referensscenariot. 

44..22..11 KKoossttnnaaddeerr  
I Figur 10 illustreras hur kkoossttnnaaddeerrnnaa påverkas i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot.  

 

FFiigguurr  1100  FFöörräännddrriinngg  aavv  åårrlliiggaa  kkoossttnnaaddeerr  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  

Nedan följer observationer för respektive scenario: 

- Tvåkärl: Jämfört med Referensscenariot så ökar kostnaderna för insamling och kärl. Samtidigt 
undviks större kostnader för optisk sortering (ingen nyinvestering behöver ske) och påskostna-
der (BEM behöver inte längre köpa in och förse hushållen med den vita påsen). Sammanlagt 
minskar kostnaderna jämfört med Referensscenariot. 
 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Kostnaderna ökar generellt jämfört med Referensscenariot. 
Detta fördelas i huvudsakligen på tre delar: ökade kostnader för påsar (betydligt fler påsar de-
las ut till hushållen), den optiska sorteringen är större och mer avancerad och kostnaderna för 
insamling och kärl stiger eftersom större mängder skall samlas in än i Referensscenariot. 
 

- Flerfack: Jämfört med Referensscenariot så ökar kostnaderna för insamling och kärl. Samtidigt 
undviks kostnader för optisk sortering (ingen nyinvestering behöver ske) och påskostnader 
(BEM behöver inte längre köpa in och förse hushållen med den vita påsen). Sammanlagt ökar 
kostnaderna jämfört med Referensscenariot. HHäärr  bböörr  bbeettoonnaass  aatttt  aannttaalleett  iinnssaammlliinnggssffoorrddoonn  
oocchh  hhuurr  ddee  bbeemmaannnnaass  hhaarr  ssttoorr  bbeettyyddeellssee  fföörr  kkoossttnnaaddeerrnnaa  ii  ddeettttaa  sscceennaarriioo. Detta resultat base-
ras på BEM’s bedömning enligt Tabell 1 och Tabell 2. I avsnitt 4.2.4 görs känslighetsanalyser 
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för att illustrera hur dessa parametrar påverkar nettoresultatet jämfört med Referensscena-
riot. 
 

- Flerfack +: Detta scenario är ett påbyggnadsalternativ till scenario Flerfack, vilket innebär att 
samma kostnadsförändringar sker som i scenario Flerfack. Dessutom tillkommer kostnader för 
restavfallsortering. 

 

44..22..22 IInnttääkktteerr  
I Figur 10 illustreras hur iinnttääkktteerrnnaa påverkas i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot.  

 

FFiigguurr  1111  FFöörräännddrriinngg  aavv  åårrlliiggaa  iinnttääkktteerr  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  

För scenario Tvåkärl ökar intäkterna något, framförallt genom att större mängd fordonsgas produceras 
och försäljs. I de övriga scenarierna ökar intäkterna främst genom försäljningen av det utsorterade 
materialet (ju större utsortering, desto större intäkt). Den större utsorteringen innebär också tillkom-
mande intäkter i form av mottagningsavgifter för de mängder importerat avfall till energiåtervinningen 
som ersätter det utsorterade materialet. Dessa intäkter är dock betydligt mindre än intäkterna för det 
utsorterade materialet. 

I avsnitt 4.2.4 görs en känslighetsanalys för att illustrera hur intäkterna för det utsorterade materialet 
påverkar nettoresultatet jämfört med Referensscenariot. 

 

44..22..33 NNeettttoorreessuullttaatt  ((nneettttookkoossttnnaadd))  
Genom att sätta ihop förändringarna på kostnadssidan (enligt avsnitt 4.2.1) och förändringar på in-
täktssidan (enligt avsnitt 4.2.2) kan vi studera hur nettoresultatet påverkas.  
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I Figur 12 illustreras hur nettoresultatet (nettokostnaden) påverkas i de olika scenarierna jämfört med 
Referensscenariot. Ett negativt värde innebär att nettokostnaden (dvs kostnader minus intäkter) sjun-
ker jämfört med Referensscenariot, dvs ett sådant alternativ innebär en lägre nettokostnad för BEM 
än i Referensscenariot.  

 

FFiigguurr  1122  FFöörräännddrriinngg  aavv  åårrlliigg  nneettttookkoossttnnaadd  ((kkoossttnnaaddeerr  ––  iinnttääkktteerr))  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennssssccee--
nnaarriioott..  EEtttt  nneeggaattiivvtt  vväärrddee  iinnnneebbäärr  aatttt  nneettttookkoossttnnaaddeenn  ((ddvvss  kkoossttnnaaddeerr  mmiinnuuss  iinnttääkktteerr))  ssjjuunnkkeerr  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffee--
rreennsssscceennaarriioott,,  ddvvss  eetttt  ssååddaanntt  aalltteerrnnaattiivv  iinnnneebbäärr  eenn  llääggrree  nneettttookkoossttnnaadd  fföörr  BBEEMM  äänn  ii  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  

Bäst utfall fås i scenario Tvåkärl, där nettokostnaden sjunker tydligast. Detta beror huvudsakligen på 
lägre kostnader (jämför Figur 10). 

Scenario Optisk sortering, 6 fraktioner innebär en tydligt ökad nettokostnad. Scenariot innebär för-
visso ökade intäkter (jämför Figur 11), men detta räcker inte för att kompensera de ökade kostna-
derna (jämför Figur 10).  

Både scenario Flerfack och Flerfack+ innebär högre nettokostnad än Referensscenariot. Det är dock 
viktigt att betona att dessa resultat är särskilt känsliga för antagandena om antalet insamlingsfordon, 
bemanningen av dessa samt intäkterna för det utsorterade materialet. Skillnaden mellan scenario Fler-
fack och scenario Flerfack+ är den tillkommande restavfallssorteringen i scenario Flerfack+. Man kan 
konstatera att de tillkommande kostnaderna för detta är större än de tillkommande intäkterna, vilket 
sammanlagt innebär ett sämre utfall än i scenario Flerfack. 

44..22..44   KKäännsslliigghheettssaannaallyysseerr  
I känslighetsanalyserna fokuserar vi på det som är BEMs huvudalternativ, dvs scenario Flerfack. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv kan vi konstatera att resultaten i avsnitt 4.2.1 - 4.2.3 visar att scenario Flerfack, 
med antagna förutsättningar, leder till en högre nettokostnad än Referensscenariot. 

I Figur 13 illustreras hur nettokostnaden i förhållande till Referensscenariot påverkas vid förändrade 
antaganden om antalet insamlingsfordon och bemanningen av dessa i scenario Flerfack. Figuren visar 
tydligt att dessa parametrar påverkar nettoresultatet. Utfallet längst till vänster motsvarar grundfallet, 
dvs utfallet i Figur 12 för scenario Flerfack.  
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I Figur 12 illustreras hur nettoresultatet (nettokostnaden) påverkas i de olika scenarierna jämfört med 
Referensscenariot. Ett negativt värde innebär att nettokostnaden (dvs kostnader minus intäkter) sjun-
ker jämfört med Referensscenariot, dvs ett sådant alternativ innebär en lägre nettokostnad för BEM 
än i Referensscenariot.  

 

FFiigguurr  1122  FFöörräännddrriinngg  aavv  åårrlliigg  nneettttookkoossttnnaadd  ((kkoossttnnaaddeerr  ––  iinnttääkktteerr))  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennssssccee--
nnaarriioott..  EEtttt  nneeggaattiivvtt  vväärrddee  iinnnneebbäärr  aatttt  nneettttookkoossttnnaaddeenn  ((ddvvss  kkoossttnnaaddeerr  mmiinnuuss  iinnttääkktteerr))  ssjjuunnkkeerr  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffee--
rreennsssscceennaarriioott,,  ddvvss  eetttt  ssååddaanntt  aalltteerrnnaattiivv  iinnnneebbäärr  eenn  llääggrree  nneettttookkoossttnnaadd  fföörr  BBEEMM  äänn  ii  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  

Bäst utfall fås i scenario Tvåkärl, där nettokostnaden sjunker tydligast. Detta beror huvudsakligen på 
lägre kostnader (jämför Figur 10). 

Scenario Optisk sortering, 6 fraktioner innebär en tydligt ökad nettokostnad. Scenariot innebär för-
visso ökade intäkter (jämför Figur 11), men detta räcker inte för att kompensera de ökade kostna-
derna (jämför Figur 10).  

Både scenario Flerfack och Flerfack+ innebär högre nettokostnad än Referensscenariot. Det är dock 
viktigt att betona att dessa resultat är särskilt känsliga för antagandena om antalet insamlingsfordon, 
bemanningen av dessa samt intäkterna för det utsorterade materialet. Skillnaden mellan scenario Fler-
fack och scenario Flerfack+ är den tillkommande restavfallssorteringen i scenario Flerfack+. Man kan 
konstatera att de tillkommande kostnaderna för detta är större än de tillkommande intäkterna, vilket 
sammanlagt innebär ett sämre utfall än i scenario Flerfack. 

44..22..44   KKäännsslliigghheettssaannaallyysseerr  
I känslighetsanalyserna fokuserar vi på det som är BEMs huvudalternativ, dvs scenario Flerfack. Ur ett 
ekonomiskt perspektiv kan vi konstatera att resultaten i avsnitt 4.2.1 - 4.2.3 visar att scenario Flerfack, 
med antagna förutsättningar, leder till en högre nettokostnad än Referensscenariot. 

I Figur 13 illustreras hur nettokostnaden i förhållande till Referensscenariot påverkas vid förändrade 
antaganden om antalet insamlingsfordon och bemanningen av dessa i scenario Flerfack. Figuren visar 
tydligt att dessa parametrar påverkar nettoresultatet. Utfallet längst till vänster motsvarar grundfallet, 
dvs utfallet i Figur 12 för scenario Flerfack.  
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FFiigguurr  1133  FFöörräännddrriinngg  aavv  åårrlliigg  nneettttookkoossttnnaadd  ((kkoossttnnaaddeerr  ––  iinnttääkktteerr))  ii  sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaa--
rriioott,,  vviidd  kkäännsslliigghheettssaannaallyyss  oomm  aannttaalleett  iinnssaammlliinnggssffoorrddoonn  oocchh  hheellttiiddssttjjäännsstteerr  ssoomm  kkrräävvss  fföörr  bbeemmaannnniinnggeenn  aavv  iinn--
ssaammlliinnggssffoorrddoonneenn  ii  sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk..  

I Figur 14 illustreras hur nettokostnaden i förhållande till Referensscenariot påverkas vid förändrade 
antaganden för intäkter för utsorterat material i scenario Flerfack. Det är tydligt att nivån på material-
intäkterna får tydlig påverkan på nettoresultaten. Vid fördubblade materialintäkter (+100 % material-
intäkter) så skulle nettokostnaden endast bli marginellt högre än i Referensscenariot. Den andra käns-
lighetsanalysen (-100 % materialintäkter) innebär ett worst-case där BEM inte får några intäkter för 
det utsorterade materialet. 

 

 

FFiigguurr  1144  FFöörräännddrriinngg  aavv  åårrlliigg  nneettttookkoossttnnaadd  ((kkoossttnnaaddeerr  ––  iinnttääkktteerr))  ii  sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaa--
rriioott,,  vviidd  kkäännsslliigghheettssaannaallyyss  fföörr  iinnttääkktteerr  fföörr  uuttssoorrtteerraatt  mmaatteerriiaall  ii  sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk..  
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4.3 Klimatutvärdering 
I projektet har även ingått att studera effekterna på utsläppen av växthusgaser givet förändringar i han-
teringen av hushållens kärl- och säckavfall och producentansvarsmaterial i Borås. Beräkningarna har 
genomförts i form av en systemanalys där inte bara utsläppen i Borås inkluderas, utan också föränd-
ringar i utsläppen i omvärlden till följd av förändringar i avfallshanteringen i Borås. 

Figur 15 visar hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika scenarierna i förhållande till Referens-
scenariot. Resultaten illustreras utslaget per person i Borås år 2023. 

 

 

FFiigguurr  1155  FFöörräännddrriinngg  aavv  uuttssllääpppp  aavv  vvääxxtthhuussggaasseerr  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  

Observera att figuren visar både direkta utsläpp som sker vid hanteringen av uppkommet avfall (in-
samling och transporter, rötning & gashantering samt förbränning) och indirekta utsläpp som tar hänsyn 
till påverkan utanför Borås. Dessa indirekta utsläpp beräknas i respektive scenario beroende på hante-
ringen i Borås enligt följande: 

- PPrroodduukkttiioonn  aavv  kkäärrll::  Utsläpp vid produktionen av kärl som används vid insamlingen i de olika 
scenarierna. Här förutsätts att kärlen går till materialåtervinning efter att de har tjänat ut.  

- PPrroodduukkttiioonn  aavv  ppååssaarr:: Utsläpp vid produktionen av påsar som används vid insamlingen i de 
olika scenarierna. 

- AAlltteerrnnaattiivv  eellpprroodduukkttiioonn::  I Referensscenariot är nettoelproduktionen (elproduktion - elkon-
sumtion) störst. Därmed tillkommer utsläpp för alternativ elproduktion i övriga scenarier för 
att göra scenarierna jämförbara.     

- AAlltteerrnnaattiivv  mmaatteerriiaallpprroodduukkttiioonn:: Alla scenarier innebär att förpackningar och tidningar material-
återvinns, vilket i sin tur leder till reduktion av utsläpp från produktion från jungfruliga råvaror. 
Den totala mängden till materialåtervinning är störst i scenario Flerfack+.  

- AAlltteerrnnaattiivv  bbeehhaannddlliinngg  aavv  iimmppoorrtt:: I scenario Flerfack+ sker den största utsorteringen av 
material, vilket i sin tur ökar importen av avfallsbränsle i störst omfattning för att hålla energi-
produktionen från energiåtervinningen konstant. Därmed undviks störst mängd alternativ av-
fallsbehandling i form av deponering och tillhörande utsläpp i detta scenario.  

Netto:                - 3                   -19                  -27                -47                  kg CO2e/person, år   
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4.3 Klimatutvärdering 
I projektet har även ingått att studera effekterna på utsläppen av växthusgaser givet förändringar i han-
teringen av hushållens kärl- och säckavfall och producentansvarsmaterial i Borås. Beräkningarna har 
genomförts i form av en systemanalys där inte bara utsläppen i Borås inkluderas, utan också föränd-
ringar i utsläppen i omvärlden till följd av förändringar i avfallshanteringen i Borås. 

Figur 15 visar hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika scenarierna i förhållande till Referens-
scenariot. Resultaten illustreras utslaget per person i Borås år 2023. 

 

 

FFiigguurr  1155  FFöörräännddrriinngg  aavv  uuttssllääpppp  aavv  vvääxxtthhuussggaasseerr  ii  ddee  oolliikkaa  sscceennaarriieerrnnaa  jjäämmfföörrtt  mmeedd  RReeffeerreennsssscceennaarriioott..  

Observera att figuren visar både direkta utsläpp som sker vid hanteringen av uppkommet avfall (in-
samling och transporter, rötning & gashantering samt förbränning) och indirekta utsläpp som tar hänsyn 
till påverkan utanför Borås. Dessa indirekta utsläpp beräknas i respektive scenario beroende på hante-
ringen i Borås enligt följande: 

- PPrroodduukkttiioonn  aavv  kkäärrll::  Utsläpp vid produktionen av kärl som används vid insamlingen i de olika 
scenarierna. Här förutsätts att kärlen går till materialåtervinning efter att de har tjänat ut.  

- PPrroodduukkttiioonn  aavv  ppååssaarr:: Utsläpp vid produktionen av påsar som används vid insamlingen i de 
olika scenarierna. 

- AAlltteerrnnaattiivv  eellpprroodduukkttiioonn::  I Referensscenariot är nettoelproduktionen (elproduktion - elkon-
sumtion) störst. Därmed tillkommer utsläpp för alternativ elproduktion i övriga scenarier för 
att göra scenarierna jämförbara.     

- AAlltteerrnnaattiivv  mmaatteerriiaallpprroodduukkttiioonn:: Alla scenarier innebär att förpackningar och tidningar material-
återvinns, vilket i sin tur leder till reduktion av utsläpp från produktion från jungfruliga råvaror. 
Den totala mängden till materialåtervinning är störst i scenario Flerfack+.  

- AAlltteerrnnaattiivv  bbeehhaannddlliinngg  aavv  iimmppoorrtt:: I scenario Flerfack+ sker den största utsorteringen av 
material, vilket i sin tur ökar importen av avfallsbränsle i störst omfattning för att hålla energi-
produktionen från energiåtervinningen konstant. Därmed undviks störst mängd alternativ av-
fallsbehandling i form av deponering och tillhörande utsläpp i detta scenario.  

Netto:                - 3                   -19                  -27                -47                  kg CO2e/person, år   
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- AAlltteerrnnaattiivvaa  ddrriivvmmeeddeell:: Scenarierna Tvåkärl, Flerfack och Flerfack+ innebär störst fordonsgas-
produktion. Dessa scenarier innebär därför att störst produktion och användning av alterna-
tiva drivmedel (bensin och diesel) och tillhörande utsläpp kan undvikas.  

De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ som minskar utsläppen med 27 respektive 
47 kg CO2e/person, år jämfört med Referensscenariot. Resultatet är helt avhängigt vilken utsorterings-
grad som uppnås, och störst betydelse har utsorteringen av plast.  

Restavfallssorteringen i scenario Flerfack+ innebär framförallt ökad utsortering av plast jämfört med 
scenario Flerfack. Utsorteringen av plast ger tre nyttor ur klimatperspektiv:  

1) De direkta utsläppen från energiåtervinningen minskar 
2) Utsläpp från alternativ materialproduktion av plast från jungfruliga råvaror minskar 
3) Utsläpp från alternativ behandling (deponering) av det importerade avfallsbränslet som ersätter 

plasten minskar. 

Sammanlagt innebär scenarierna Flerfack och Flerfack+ att utsläppen minskar med cirka 3 200 ton 
CO2e/år respektive knappt 5 600 ton CO2e/år. 
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5 Prognos för klimatbokslut 2023 och effekten 
av nytt insamlingssystem 

I detta kapitel presenteras Borås Energi och Miljös klimatbokslut. Klimatbokslutet visar klimatpåverkan 
för hela BEM, både den direkta klimatpåverkan från den egna verksamheten och den indirekta klimat-
påverkan som BEM orsakar i andras verksamheter. Klimatbokslutet visar därigenom vilken nettoklimat-
påverkan som BEM ger upphov till i samhället. Den bakomliggande metoden för beräkningar brukar 
benämnas ”systemperspektivet” alternativt ”konsekvensperspektivet”. Detta är en ambitiös och omfat-
tande beräkning och resultaten skiljer sig markant från den mer vanligt förkommande metoden det så 
kallade ”bokföringsperspektivet”. Klimatbokslutet beskrivs mer utförligt i ”Klimatbokslut 2017 – Borås 
Energi och Miljö” samt ”Klimatbokslut – Fördjupning”.  

Presentationen i detta kapitel ger en kort beskrivning av det klimatbokslut som togs fram för verksam-
hetsåret 2017. Därefter presenteras en prognos för 2023 års klimatbokslut som har tagits fram inom 
ramen för detta projekt. Slutligen ges en beskrivning av hur ett utvecklat insamlingssystem för avfall i 
form av scenario Flerfack påverkar BEMs klimatbokslut för år 2023. 

Sammanfattning av resultaten: 
BEMs klimatbokslut förbättras tydligt år 2023 jämfört med 2017. Totalt förbättras klimatbokslutet 
med 12 600 ton CO2e/år, vilket innebär 7 % lägre nettoklimatpåverkan år 2023 jämfört med 2017. 
Förbättringen ges i huvudsak från att EMC går i full drift. Man bör observera att även omvärlden till 
BEM förbättras under denna period vilket får stor påverkan på klimatbokslutet. Klimatbokslutet 
jämför BEMs produkter och tjänster med den alternativa produktionen i omvärlden och prognosen 
visar att BEMs utveckling mot lägre klimatpåverkan är snabbare än motsvarande i omvärlden. (Om 
BEM inte skulle utveckla sin verksamhet utan istället ha kvar samma tekniska system och produktion 
år 2023 som för år 2017 skulle klimatbokslutets resultat försämras med 63 000 ton CO2e/år eller 35 
%.) 

Alternativet till nytt insamlingssystem med utökad fastighetsnära insamling i form av scenario Fler-
fack resulterar i en tydligt lägre klimatpåverkan. Klimatnyttan av att återvinna material och därmed 
minska användningen av jungfruliga råvaror är betydelsefull för samhällets klimatpåverkan. Dock 
ger det nya insamlingssystemet en relativt liten påverkan på BEMs klimatbokslut. Orsaken är att 
BEMs avfallshantering är en betydligt mindre verksamhet jämfört med företagets energiproduktion.   
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5 Prognos för klimatbokslut 2023 och effekten 
av nytt insamlingssystem 

I detta kapitel presenteras Borås Energi och Miljös klimatbokslut. Klimatbokslutet visar klimatpåverkan 
för hela BEM, både den direkta klimatpåverkan från den egna verksamheten och den indirekta klimat-
påverkan som BEM orsakar i andras verksamheter. Klimatbokslutet visar därigenom vilken nettoklimat-
påverkan som BEM ger upphov till i samhället. Den bakomliggande metoden för beräkningar brukar 
benämnas ”systemperspektivet” alternativt ”konsekvensperspektivet”. Detta är en ambitiös och omfat-
tande beräkning och resultaten skiljer sig markant från den mer vanligt förkommande metoden det så 
kallade ”bokföringsperspektivet”. Klimatbokslutet beskrivs mer utförligt i ”Klimatbokslut 2017 – Borås 
Energi och Miljö” samt ”Klimatbokslut – Fördjupning”.  

Presentationen i detta kapitel ger en kort beskrivning av det klimatbokslut som togs fram för verksam-
hetsåret 2017. Därefter presenteras en prognos för 2023 års klimatbokslut som har tagits fram inom 
ramen för detta projekt. Slutligen ges en beskrivning av hur ett utvecklat insamlingssystem för avfall i 
form av scenario Flerfack påverkar BEMs klimatbokslut för år 2023. 

Sammanfattning av resultaten: 
BEMs klimatbokslut förbättras tydligt år 2023 jämfört med 2017. Totalt förbättras klimatbokslutet 
med 12 600 ton CO2e/år, vilket innebär 7 % lägre nettoklimatpåverkan år 2023 jämfört med 2017. 
Förbättringen ges i huvudsak från att EMC går i full drift. Man bör observera att även omvärlden till 
BEM förbättras under denna period vilket får stor påverkan på klimatbokslutet. Klimatbokslutet 
jämför BEMs produkter och tjänster med den alternativa produktionen i omvärlden och prognosen 
visar att BEMs utveckling mot lägre klimatpåverkan är snabbare än motsvarande i omvärlden. (Om 
BEM inte skulle utveckla sin verksamhet utan istället ha kvar samma tekniska system och produktion 
år 2023 som för år 2017 skulle klimatbokslutets resultat försämras med 63 000 ton CO2e/år eller 35 
%.) 

Alternativet till nytt insamlingssystem med utökad fastighetsnära insamling i form av scenario Fler-
fack resulterar i en tydligt lägre klimatpåverkan. Klimatnyttan av att återvinna material och därmed 
minska användningen av jungfruliga råvaror är betydelsefull för samhällets klimatpåverkan. Dock 
ger det nya insamlingssystemet en relativt liten påverkan på BEMs klimatbokslut. Orsaken är att 
BEMs avfallshantering är en betydligt mindre verksamhet jämfört med företagets energiproduktion.   
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5.1 Klimatbokslut 2017 
I Figur 16 visas BEMs klimatbokslut för 2017. Figuren visar att BEMs utsläpp (tillförd klimatpåverkan) är 
lägre än summan av de utsläpp som undviks tack vare de produkter och tjänster som företaget levererar 
(undviken klimatpåverkan). Totalt bidrog Borås Energi och Miljö till att 178 000 ton koldioxidekvivalen-
ter (CO2e)5 inte släpptes ut under 2017. Figuren är hämtad från rapporten ”Klimatbokslut 2017 – Borås 
Energi och Miljö”. 

 

FFiigguurr  1166  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  åårr  22001177..  

Att det undviks så pass stora utsläpp beror på att beräkningarna även tar hänsyn till hur Borås Energi 
och Miljös verksamhet påverkar samhället i stort. De grundläggande nyttigheter som produceras av 
Borås Energi och Miljö och som efterfrågas i samhället, exempelvis värme, el, kyla, fordonsdrivmedel, 
material via återvinning och avfallsbehandling kommer att efterfrågas oavsett om Borås Energi och Miljö 
finns eller inte. Vi vet att alternativ produktion av dessa nyttigheter också kommer att ge upphov till en 
klimatpåverkan. Att ersätta andra och sämre alternativ har varit, och är fortfarande, en av orsakerna till 
att vi har kommunala energiföretag. Att de totala utsläppen blir lägre med Borås Energi och Miljös verk-
samheter innebär att företaget producerade de efterfrågade nyttigheterna med lägre klimatpåverkan 
än den alternativa produktionen6 under 2017. För mer detaljer kring beräkningarna, se rapporten ”Kli-
matbokslut 2017 – Borås Energi och Miljö”. 

5.2 Klimatbokslut 2023 
Inom ramen för detta projekt har en prognos tagits fram för 2023 års klimatbokslut. Prognosen tar hän-
syn till både hur BEMs verksamhet planeras att förändras fram till 2023 och hur omvärlden förändras. 
Förändringarna i bägge dessa system måste ingå i beräkningarna för att få fram en korrekt prognos.  

Prognosen för 2023 presenteras i den följande texten stegvis. Först beskrivs hur förändringarna i om-
världen kommer att påverka klimatbokslutet och därefter hur utvecklingen av Borås verksamhet påver-
kar klimatbokslutet. Första steget, förändringar i omvärlden, presenteras i Figur 17. Den övre bilden i 

 
 

5 KKoollddiiooxxiiddeekkvviivvaalleenntteerr eller CCOO22ee är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusga-
ser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur 
mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.  

6 Den alternativa produktionen utgörs av realistiska och ekonomiskt konkurrenskraftiga alternativ. Om valet av alternativ me-
tod och dess prestanda inte är självklar har den mest klimateffektiva alternativet valts för att säkerställa att inte energiföreta-
get överskattar klimatnyttan av sin egen verksamhet. 
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Figur 17 visar BEMs klimatbokslut för 2017 och den nedre bilden visar ett fiktivt klimatbokslut för 2023. 
I det fiktiva klimatbokslutet för 2023 så är BEMs tekniska system och verksamheter samma år 2023 som 
för år 2017. Det enda som har förändrats mellan dessa två fall är omvärldens utveckling. Viktiga föränd-
ringar i omvärlden är t.ex. lägre klimatpåverkan från kraftsystemet och lägre utsläpp från deponering av 
avfall. Eftersom vi vet att BEMs verksamhet kommer att förändras fram till 2023 så är resultatet i den 
nedre bilden i Figur 17 inte en prognos för år 2023, därför benämns detta resultat som ”fiktivt klimat-
bokslut 2023”.  

Orsaken till att resultatet ändå har beräknats är för att illustrera hur stor effekt som omvärldens utveckl-
ing har för BEMs klimatbokslut. Eftersom BEMs verksamhet är identisk i dessa två fall så visar skillnaden 
mellan de två resultaten hur enbart förändringarna i omvärlden kommer att påverka klimatbokslutets 
resultat. Jämförelsen visar att förändringarna i omvärlden får en mycket tydlig påverkan på resultatet 
och att denna förändring bidrar till att klimatnyttan från BEMs verksamhet minskar. Minskningen beror 
på att den alternativa produktionen i omvärlden som BEMs produkter och tjänster konkurrerar med blir 
allt bättre, dvs får allt lägre klimatpåverkan. Man bör observera att detta är en positiv utveckling för 
samhället även om BEMs klimatnytta minskar. 

Slutsats: 
Omvärlden utvecklas stadigt mot allt lägre klimatpåverkan (framförallt elsystemet). Om BEMs verk-
samhet inte skulle utvecklas framöver kommer klimatnyttan med BEMs verksamhet gradvis att 
minska. 

 

 

 

 
FFiigguurr  1177  DDeenn  öövvrree  bbiillddeenn  vviissaarr  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  22001177  mmeeddaann  ddeenn  nneeddrree  bbiillddeenn  vvii--
ssaarr  eetttt  ffiikkttiivvtt  kklliimmaattbbookksslluutt  22002233..  UUttffaalllleett  aannvväännddss  eennddaasstt  fföörr  jjäämmfföörreellssee..  DDeenn  nneeddrree  
bbiillddeenn  vviissaarr  ssaammmmaa  vveerrkkssaammhheett  oocchh  tteekknniisskkaa  ssyysstteemm  ssoomm  ffaannnnss  åårr  22001177  mmeenn  mmeedd  eenn  
pprrooggnnooss  fföörr  22002233  åårrss  oommvväärrlldd  ttiillll  BBEEMM..  
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Figur 17 visar BEMs klimatbokslut för 2017 och den nedre bilden visar ett fiktivt klimatbokslut för 2023. 
I det fiktiva klimatbokslutet för 2023 så är BEMs tekniska system och verksamheter samma år 2023 som 
för år 2017. Det enda som har förändrats mellan dessa två fall är omvärldens utveckling. Viktiga föränd-
ringar i omvärlden är t.ex. lägre klimatpåverkan från kraftsystemet och lägre utsläpp från deponering av 
avfall. Eftersom vi vet att BEMs verksamhet kommer att förändras fram till 2023 så är resultatet i den 
nedre bilden i Figur 17 inte en prognos för år 2023, därför benämns detta resultat som ”fiktivt klimat-
bokslut 2023”.  

Orsaken till att resultatet ändå har beräknats är för att illustrera hur stor effekt som omvärldens utveckl-
ing har för BEMs klimatbokslut. Eftersom BEMs verksamhet är identisk i dessa två fall så visar skillnaden 
mellan de två resultaten hur enbart förändringarna i omvärlden kommer att påverka klimatbokslutets 
resultat. Jämförelsen visar att förändringarna i omvärlden får en mycket tydlig påverkan på resultatet 
och att denna förändring bidrar till att klimatnyttan från BEMs verksamhet minskar. Minskningen beror 
på att den alternativa produktionen i omvärlden som BEMs produkter och tjänster konkurrerar med blir 
allt bättre, dvs får allt lägre klimatpåverkan. Man bör observera att detta är en positiv utveckling för 
samhället även om BEMs klimatnytta minskar. 

Slutsats: 
Omvärlden utvecklas stadigt mot allt lägre klimatpåverkan (framförallt elsystemet). Om BEMs verk-
samhet inte skulle utvecklas framöver kommer klimatnyttan med BEMs verksamhet gradvis att 
minska. 

 

 

 

 
FFiigguurr  1177  DDeenn  öövvrree  bbiillddeenn  vviissaarr  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  22001177  mmeeddaann  ddeenn  nneeddrree  bbiillddeenn  vvii--
ssaarr  eetttt  ffiikkttiivvtt  kklliimmaattbbookksslluutt  22002233..  UUttffaalllleett  aannvväännddss  eennddaasstt  fföörr  jjäämmfföörreellssee..  DDeenn  nneeddrree  
bbiillddeenn  vviissaarr  ssaammmmaa  vveerrkkssaammhheett  oocchh  tteekknniisskkaa  ssyysstteemm  ssoomm  ffaannnnss  åårr  22001177  mmeenn  mmeedd  eenn  
pprrooggnnooss  fföörr  22002233  åårrss  oommvväärrlldd  ttiillll  BBEEMM..  
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I nästa steg i presentationen visas hur enbart utvecklingen av BEMs tekniska system och verksamhet 
påverkar resultatet i klimatbokslutet. Detta åskådliggörs i Figur 18. I bägge bilderna används 2023 års 
omvärld men med skillnaden att i den övre bilden studeras 2017 års verksamhet och i den nedre bilden 
2023 års verksamhet (exklusive förändringar av insamlingssystemet för hushållens säck- och kärlavfall). 
Skillnaden i resultat mellan dessa två fall visar därmed hur enbart BEMs system kommer att utvecklas 
(exklusive förändrat insamlingssystem). Resultatet visar på en kraftig förbättring av resultatet. Det som 
framförallt påverkar resultatet är drifttagandet av nya EMC. 

Slutsats: 
Tack vare planerad utveckling av BEMs verksamhet (framförallt EMC) minskar nettoklimatpåverkan 
år 2023 med 66% (75 700 ton CO2e) jämfört med ett fall där man inte förändrar verksamheten (dvs 
2017 års verksamhet).  

 

 

 

 
FFiigguurr  1188  DDeenn  öövvrree  bbiillddeenn  vviissaarr  eetttt  ffiikkttiivvtt  kklliimmaattbbookksslluutt  22002233..  UUttffaalllleett  aannvväännddss  eennddaasstt  
fföörr  jjäämmfföörreellssee..  DDeenn  öövvrree  bbiillddeenn  vviissaarr  ssaammmmaa  vveerrkkssaammhheett  oocchh  tteekknniisskktt  ssyysstteemm  ssoomm  
ffaannnnss  åårr  22001177  mmeenn  mmeedd  eenn  pprrooggnnooss  fföörr  22002233  åårrss  oommvväärrlldd  ttiillll  BBEEMM..  DDeenn  nneeddrree  bbiillddeenn  
vviissaarr  eenn  pprrooggnnooss  fföörr  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  22002233..  PPrrooggnnoosseenn  ggäälllleerr  fföörr  vveerrkkssaammhheett,,  tteekk--
nniisskktt  ssyysstteemm  oocchh  oommvväärrlldd  fföörr  åårr  22002233..  

 

 

I det sista steget presenteras de två verkliga utfallen, först klimatbokslutet för 2017 (den övre bilden i 
Figur 19) och därefter prognosen för klimatbokslutet 2023 (den nedre bilden i Figur 19). Resultaten visar 
på en tydlig förbättring av klimatbokslutet, totalt minskar nettoklimatpåverkan med 7 %. Man kan dock 
konstatera utifrån den tidigare beskrivningen i detta kapitel att en stor del av BEMs utveckling (framför-
allt EMC) inte syns i klimatjämförelsen eftersom även omvärlden utvecklas under denna period. Utan 
den tekniska utvecklingen hade BEMs klimatbokslut försämrats med 63 000 ton CO2e/år, motsvarande 
35 %. 
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Slutsats: 
Klimatbokslutets resultat förbättras under perioden 2017-2023. Nettoklimatpåverkan minskar med 
7% (12 600 ton CO2e). Detta innebär att den klimatnytta som BEM bidrar med genom företagets 
utveckling är större än den klimatnytta som man förlorar på grund av att omvärlden blir bättre. 

 

 

 

 
FFiigguurr  1199  DDeenn  öövvrree  bbiillddeenn  vviissaarr  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  22001177  mmeeddaann  ddeenn  nneeddrree  bbiillddeenn  
vviissaarr  eenn  pprrooggnnooss  fföörr  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  22002233..  PPrrooggnnoosseenn  ggäälllleerr  fföörr  vveerrkkssaammhheett,,  tteekk--
nniisskktt  ssyysstteemm  oocchh  oommvväärrlldd  fföörr  åårr  22002233..  

 

 

5.3 Utvecklad avfallsinsamling  
I Figur 20 presenteras hur den föreslagna utvecklingen av avfallsinsamlingen i scenario Flerfack påverkar 
BEMs klimatbokslut. Figuren presenterar en prognos för BEMs klimatbokslut 2023 med respektive utan 
den föreslagna förändringen av avfallsinsamlingen. Detta visar samma nettoförändring som Figur 15, 
men nu illustrerat hur det påverkar BEMs klimatbokslut. 

Som beskrivits i tidigare kapitel så innebär förändringen att ytterligare avfall kommer att källsorteras när 
man går från dagens optiska sortering till fastighetsnära insamling i flerfackskärl. Den utökade källsorte-
ringen bidrar till att mer material kan återvinnas vilket ersätter produktion med jungfruliga råvaror. 
Materialåtervinningen är betydelsefull för att minska samhället klimatpåverkan. Dock ger den förslagna 
förändringen endast en relativt liten förändring av BEMs klimatbokslut. Huvudorsaken till detta är att 
avfallshanteringen är en betydligt mindre verksamhet jämfört med BEMs energiproduktion. Dessutom 
är just energiproduktionen mycket betydelsefull för klimatpåverkan.  
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Slutsats: 
Klimatbokslutets resultat förbättras under perioden 2017-2023. Nettoklimatpåverkan minskar med 
7% (12 600 ton CO2e). Detta innebär att den klimatnytta som BEM bidrar med genom företagets 
utveckling är större än den klimatnytta som man förlorar på grund av att omvärlden blir bättre. 
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5.3 Utvecklad avfallsinsamling  
I Figur 20 presenteras hur den föreslagna utvecklingen av avfallsinsamlingen i scenario Flerfack påverkar 
BEMs klimatbokslut. Figuren presenterar en prognos för BEMs klimatbokslut 2023 med respektive utan 
den föreslagna förändringen av avfallsinsamlingen. Detta visar samma nettoförändring som Figur 15, 
men nu illustrerat hur det påverkar BEMs klimatbokslut. 

Som beskrivits i tidigare kapitel så innebär förändringen att ytterligare avfall kommer att källsorteras när 
man går från dagens optiska sortering till fastighetsnära insamling i flerfackskärl. Den utökade källsorte-
ringen bidrar till att mer material kan återvinnas vilket ersätter produktion med jungfruliga råvaror. 
Materialåtervinningen är betydelsefull för att minska samhället klimatpåverkan. Dock ger den förslagna 
förändringen endast en relativt liten förändring av BEMs klimatbokslut. Huvudorsaken till detta är att 
avfallshanteringen är en betydligt mindre verksamhet jämfört med BEMs energiproduktion. Dessutom 
är just energiproduktionen mycket betydelsefull för klimatpåverkan.  
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FFiigguurr  2200  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  åårr  22002233..  FFiigguurreenn  pprreesseenntteerraarr  ttvvåå  uuttffaallll;;  eetttt  mmeedd  eetttt  nnyytttt  uuttvveecckkllaatt  iinnssaammlliinnggssssyy--
sstteemm  fföörr  aavvffaallll  ((sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk))  oocchh  eetttt  mmeedd  ddaaggeennss  iinnssaammlliinnggssssyysstteemm  ((RReeffeerreennsssscceennaarriioott))..  

Om man enbart studerar skillnaden mellan de två fallen i Figur 20 så framgår tydligare hur förslaget till 
nytt insamlingssystem kommer att påverka klimatbokslutet. Detta presenteras i Figur 21. De tre delar 
som bidrar mest till att klimatpåverkan minskar är: 

1. Den utökade materialåtervinningen ersätter nyproduktion med jungfruliga råvaror. De utsläpp 
som sker uppströms för att ta fram dessa råvaror undviks tack vare återvinningen. (mörkbrun 
stapel, indirekta utsläpp) 
 

2. Genom att mer avfall går till materialåtervinningen minskar mängden avfall som energiåter-
vinns. Den energiåtervinningskapacitet som då friläggs tack vare materialåtervinningen kommer 
att användas för energiåtervinning av annat avfall. När energiåtervinningskapacitet ökar i Sve-
rige får vi en ökad import av avfall och därmed undviks deponering av avfall. Klimatnyttan av att 
undvika deponering är tydlig och betydelsefull för beräkningarna för Borås insamlingssystem. 
(ljusbrun stapel, indirekta utsläpp) 
 

3. Tack vare det nya insamlingssystemet minskar mängden plast som energiåtervinns. Nästan all 
plast tillverkas av fossilolja och den minskade förbränningen av plast leder till minskade fossila 
utsläpp i rökgaserna från avfallsförbränningen. (Blå stapel, direkta utsläpp) 

Netto minskar de klimatpåverkande utsläppen med cirka 3 200 ton CO2e genom scenario Flerfack. 

Slutsats: 
Förslaget till nytt insamlingssystem med utökad fastighetsnära insamling i flerfackskärl (scenario 
Flerfack) resulterar i en tydligt lägre klimatpåverkan. Klimatnyttan av att återvinna material och där-
med minska användningen av jungfruliga råvaror är betydelsefull för samhällets klimatpåverkan. 
Dock ger det nya insamlingssystemet endast en relativt liten påverkan på BEMs klimatbokslut. Or-
saken är att BEMs avfallshantering är en betydligt mindre verksamhet jämfört med företagets ener-
giproduktion.   
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FFiigguurr  2211  FFöörräännddrriinnggeenn  ii  BBEEMMss  kklliimmaattbbookksslluutt  fföörr  åårr  22002233  ssoomm  ggeess  ffrråånn  ddeett  nnyyaa  fföörrssllaaggeett  aavv  uuttöökkaadd  aavvffaallllssiinnssaammlliinngg  
((sscceennaarriioo  FFlleerrffaacckk))..  
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Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar  

1. Bakgrund  

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit 
plastpåse och sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på 
Sobacken. Matavfallet går vidare till biogasproduktion på Sobacken och 
innehållet i den vita påsen omvandlas till fjärrvärme och el i 
avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås. Förpackningsmaterial 
har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av förpacknings- och 
tidningsindustrin (FTI).  

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora 
investeringsbehov och Borås måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot 
en bättre och mer miljöfokuserad avfallshantering med bättre service till våra 
kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld med mer fokus på återvinning samt 
nya krav från regeringen på bostadsnära insamling av förpackningsmaterial 
och med samhällets och världens inställning till plast och plastpåsar som vi är 
beroende med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna förändring gå ifrån 
plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda våra 
kunder god service och tillgänglighet med bostadsnära insamling av alla 
förpackningar och tidningar. Borås Energi och Miljö AB har utifrån denna 
bakgrund utfört en systemanalys med Profu där olika typer av 
insamlingssystem har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på 
ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Systemanalysen 
visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan samlas 
in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en 
separat insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med 
insamlingssystemet kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  
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Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma 
insamlingssystem som föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har 
besökt och intervjuat ett flertal kommuner och fått höra om goda resultat 
avseende användarvänlighet för kunden och kvalitet på insamlat 
förpackningsmaterial.   

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackningar och Förordning 2018:1463 
om producentansvar för returpapper). Med de nya förordningarna ställer 
regeringen större krav och mer ansvar på producenterna. De förtydligar att 
producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 
Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor 
förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Från 
den 1 januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i 
minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som 
förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, metall, färgade- 
och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  

Ett beslut om att införa ett pilotprojekt med nytt insamlingssystem togs 
hösten 2018 i och med att Profu utredningen påvisade att flerfack var det 
bästa alternativet för Borås. Under ett års tid har ett nya insamlingssystemet 
med flerfackskärl testats hos ca 1000 hushåll. Kundenkäter visar på hög 
kundnöjdhet med över 90 % som är nöjda med det testade systemet. Över 
80% av kunderna anser att de sorterar mer och bättre med det nya kärlen. 
Plockanalyser som har studerat innehållet i kärlen visar på att förpackningar 
har minskat med 10% i brännbart restavfall. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket 
förpackningsmaterial i den vita påsen som i sin tur går till förbränning. 
Material som alltså istället kan materialåtervinnas och förutsättningarna för 
detta skapas med ett nytt insamlingssystem där service och tillgänglighet står 
i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. Montering och utkörning av kärl har också 
gjorts i egen regi vilket har gett erfarenheter och lärdomar som vi kan ta nytt 
av vid införandet. En kommunikationsplan har också tagits fram och testats i 
verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebookgrupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det 
nya insamlingssystemet.  
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2. Projektförslag  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas under senhösten 2020 och fortsätta in under våren 
2021. 20 000 hushåll i Borås kommer då att förses med två nya fyrfackskärl 
med fullsortering bostadsnära.  

I projektet är det planerat att det nya insamlingssystemet ska vara 
obligatoriskt för alla villor, fritidshus, radhus och mindre flerfamiljshus inom 
Borås Stad.  Där varje hushåll kommer få två kärl med möjlighet att sortera 
10 avfallssorter bostadsnära; Brännbart restavfall, matavfall, tidningar, plast- 
papper- och metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas. De större 
flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar som miljöhus och 
underjordsbehållare som vi redan idag testar på olika platser, detta för att nå 
det nationella målet om 100% bostadsnära eller kvartersnära insamling av 
förpackningar i alla bostäder. Allt detta i nära samarbete med 
företagarföreningen.   

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i 
Borås ca 20 000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att 
börja använda det nya insamlingssystemet. Det som kommer påverka 
tidplanen är införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering av 
kärl.  

Införandet i Borås kommer att ske under två delprojekt, flerfacksprojektet 
och tvåkärlsprojektet. Flerfack är det första projektet och innefattar det nya 
insamlingssystemet flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl 
där man kan sortera tio olika avfallsorter. Flerfack innefatta alla villor i Borås 
både i tätort och på glesbygd, alla fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2 
till 5 lägenheter.  

Tvåkärl är den andra projektet och kommer att ske före och parallellt med 
införandet av flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen för att 
sorteringsanläggningen kommer avvecklas. Tvåkärlsprojektet innefattar att 
alla större flerfamiljshus och verksamheter kommer ha ett kärl för matavfall 
och ett kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat som idag. 
De kommer också finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare 
för större flerfamiljshus med två behållare en för mat och en för brännbart 
restavfall. Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom 
den optiska sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under projektet 
tvåkärl kommer det också inventeras vilka större flerfamiljshus och 
verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfack och tvärtom.  
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Efter beslutet och under 2020 till bilarna är på plats kommer fokus att ligga 
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer 
att göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och 
delar analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projekt-
organisation med ansvarsområden och ansvarig. En ny distriktomläggning 
kommer att göras med nya distrikt och nya rutter samt en plan för 
monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på distrikten 
samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta. Förberedelser som uppdatering 
av kundregistret samt uppdateringar och förberedelser av vårt affärssystem 
Future och Mobile skall också göras under detta år. Information och 
kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i god tid innan de första 
hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi har testat systemet i 
cirka ett år och många boråsare känner till eller vet någon som har systemet 
eller har läst om det i tidningen eller sett de på våra sociala medier. Vi har 
även fått positiv feedback på den information vi har gett ut i testområdena 
och kan fortsätta att utveckla den. Infoträffar kommer att anordnas i varje 
distrikt för att möta alla kunder som har frågor och funderingar. Kommuner 
som tidigare har infört systemet har lagt mycket vikt på information och 
kommunikation och möten med invånarna, och alla säger att informationen 
och kommunikationen är A och O i projektet. Monteringen och utkörningen av 
alla kärlen kommer att ske successivt och ett område i taget, planen är att 
dela upp Borås i de distrikten som kommer att tas fram i den nya 
distriktomläggningen. Monteringen kommer att ske med egen personal och 
projektanställda. 

 

Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter. 

Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt 
abonnemang för att få med alla kunder att sortera mer för miljön och 
klimatet. Detta grundar sig i erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser 
att de sorterar mer och bättre med systemet. Det fanns också flera kunder 
som var negativa till systemet till en början men efter tidens gång blivit 
positiva. Borås Energi och Miljö tror därför att ett obligatoriskt system är 
bättre än att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet 
och den negativa känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner 
och tips lyfter också fördelarna av ett obligatoriskt system där också de 
administrativa och materialkostnader i kärl blir avsevärt lägre. 

Papperspåse för insamling av matavfall 

I samband med projektets införande så ersätts den svarta plastpåsen till en 
papperspåse för matavfallet. Samt sluta att dela ut den vita påsen för 
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restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart restavfall får varje hushåll 
köpa själva.  

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, 
det blir lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och 
vikten minskar med upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan 
plast är fossil. Vid dagens användning av plastpåsarna är man också tvungen 
att först sortera ut all plast. Papper minskar andelen rejekt från 
förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen och mer biogas 
kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i 
biogödsel som spridds ut på åkrar runt omkring Borås. Vid årsskiftet till 2020 
kommer också att kraven på synlig förordningar i biogödsel bland annat plast 
att skärpas och vi kommer få svårt att följa de om vi inte tar bort plasten. 

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, 
plast är och har varit ett problem för våra anläggningen de det fastnar och 
orsaker stopp för rengöring och tömning.  Driftproblem och behovet av 
underhållsinsatser minskar och anläggningens tillgänglighet ökar om 
papperspåse används istället för plastpåse för insamling av matavfall.  

Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse 
för brännbart restavfall, endast en papperspåse för matavfallet. En 
årsförbrukning varje år enligt branschföreningen Avfall Sveriges statistik. 

Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
hämtning 

Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra 
kommuner är betydelsen av avisering och tillgänglig information om 
hämtningen av kärlen. Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en 
avisering på kärlen då det är svårt att komma ihåg när varje kärl ska 
tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en gång i månaden, många 
anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera kommuner som 
har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika sätt 
som mejl, sms, hemsida och mina sidor. Borås Energi och Miljö kommer att 
arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas önskemål om att få bättre 
kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service. 

Materialhall 

Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området 
Sobacken för lagring av förpackningar och tidningar som kommer att samlas 
in med det nya insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt 
liknande byggnader för sitt material. Fördelarna med en materialhall är att 
alla material finns på samma plats och tippningen blir mycket effektivare än 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

B 1036

 

 

 

 www.borasem.se 

BESÖKSADRESS 

Västerlångg. 10 (kontor) 
Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor) 

POSTADRESS   

Box 1713                           

501 17 Borås 

KUNDCENTER 020 97 13 00 
FAX 033 35 71 61 

E-POST kund@borasem.se 
ORG NR 556527-5590 

Ingår i Borås Stadshus AB 

 

idag. Materialet blir också skyddat från vind och väta vilket ökar ersättningen 
på materialet och problemen med nedskräpning på området av papper och 
plast minskar avsevärt.  

3. Miljö 

Att införa ett nytt insamlingssystem med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar ger en högre service och tillgänglighet för våra 
kunder. Vilket kommer skapa en bättre utsorteringsgrad av materialen, 
framför allt papper och plast. Flera studier och erfarenheter från kommuner 
med systemet visar att utsortering av avfallsmaterialen blir bättre med 
systemet, framförallt på grund av tillgängligheten av bostadsnära insamling.  
Ett bostadsnära insamlingssystem med förpackningar och tidningar påvisar 
också från flera kommuner en kraftig minskning av det brännbara restavfallet 
vilket medverkar till mindre koldioxidutsläpp. Plockanalyserna i Borås visar att 
det är över 30% förpackningar i det brännbara restavfallet och en stor del är 
plastförpackningar som vi idag förbränner. Med en större insamlad mängd av 
plastförpackningar minskar Borås Energi och Miljö koldioxidutsläpp.  

Pilotprojektet påvisar också att medvetenheten kring hur mycket avfall och 
framförallt plast man förbrukar gör att fler börja tänka på sitt 
konsumtionsmönster.   

Att byta till papperspåse för matavfallet ger också en minskad miljöverkan då 
dagens plastpåse har en del fossilplast och förbränns som rejekt. Med 
papperspåse minskar mängden rejekt och det blir mer biogas av avfallet, 
även föroreningarna av plastpartiklar minskar i biogödseln vilket spridds ut på 
omkringliggande åkrar.   
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4. Ekonomi – Påverkan på taxan   

 

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Investeringen för projektet och införandet av det nya insamlingssystemet 
inklusive materialhallen beräknas till 144 miljoner kronor. Den största delen i 
investeringen är nya kärl till alla hushåll, andra kostnader för projektet är 
montering och utkörning samt projektanställda och kommunikationsplan. Det 
finns också en redan genomförd investering för testområde 3 och 4 som 
investerades under början av 2019. Regeringens beslut om bostadsnära 
insamling där producenterna ska bekosta hela insamlingen med behållare så 
kommer kostnaden med största sannolikhet bli avsevärt lägre, men detta 
beslutas 2021. 

Investeringskostnaderna 

 

Återvinningstaxan – förändring  

Med nya insamlingsfordon, nya kärl, en bättre service och tillgänglighet med 
insamling av förpackningar och tidningar kommer kostnaderna att öka för 
kunderna. För dagens standard kärl på 190 L blir det en höjning på 15% 
vilket motsvarar 370 kr per år, 31 kronor per månad. Villakunderna i Borås 
kommer att få en höjning mellan 536 kr till en minskning på 120 kronor (En 
förändring på +24% till -4%), beroende på vilken kärlstorlek kunden har 
idag. 

 

 

Komponent/moment Total 

Kärl 66 700 000 

Projektkostnad 17 200 000 

Redan genomförd investering i testområde 2019 2 000 000 

Materialhall 40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   18 500 000 

Totalt investeringsbehov för projektet  144 400 000 
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Med regeringens förordningar om bostadsnära insamling förtydligas också att 
kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar ska tillhandahålla 
producenterna. Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är 
en av organisationerna som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem (TIS). FTI har presenterat en ersättning för insamling av 
förpackningar och tidningar.  

Kärl typ Dagens taxa Ny taxa Procent 
höjning 

Kronor/år Kronor/månad 

130 L (37%) 2 264 kr 2 800 kr 24% 536 kr 44 kr 
190 L (43%) 2 430 kr 2 800 kr 15% 370 kr 31 kr 
240 L (16%) 2 550 kr 2 800 kr 10% 250 kr 21 kr 
370 L (3%) 2 920 kr 2 800 kr -4% -120 kr -10 kr 

 

 

 

 

 

 

 

2 200 kr
2 300 kr
2 400 kr
2 500 kr
2 600 kr
2 700 kr
2 800 kr
2 900 kr
3 000 kr
3 100 kr

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Förändring i villakunders taxor

130 L kärl 190 L kärl 240 L kärl 370 L kärl
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Beslutsförslag 

Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslår med stöd av ovanstående:  

att          rekommendera kommunstyrelsen att utöka investeringsplanen för     
bolaget med 144 400 tkr i syfte genomföra projekt ”Nytt 
insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar”. 

att          vid avfallsinsamlingen hos hushållen införa ytterligare 
utsorteringsfraktioner för att reducera miljöpåverkan och minska 
resursanvändningen i enlighet med Avfallsplanens intention. 

att          under förutsättning att Kommunfullmäktiga godkänner förslaget, ge 
VD i uppdrag att genomföra projekt ”Nytt insamlingssystem för 
hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar” till en maximal kostnad av 144 400 tkr 

 

 

Borås Energi och Miljö AB 
 

 

Ewa Bideberg 
Tf VD 

 

Bilagor  

• Rapport – Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. PDF.  
• Profu rapport 2019. PDF. 
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  Till Kommunfullmäktige 

 

 

BESLUTSFÖRSLAG Nytt insamlingssystem för hushållsavfall 
med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar  

 

STYRELSEMÖTE 17 februari 2020 

 

1. Bakgrund  

Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig 
med optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit 
plastpåse och sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på 
Sobacken. Matavfallet går vidare till biogasproduktion på Sobacken och 
innehållet i den vita påsen omvandlas till fjärrvärme och el i 
avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås. Förpackningsmaterial 
har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av förpacknings- och 
tidningsindustrin (FTI).  

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora 
investeringsbehov och Borås måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot 
en bättre och mer miljöfokuserad avfallshantering med bättre service till våra 
kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld med mer fokus på återvinning samt 
nya krav från regeringen på bostadsnära insamling av förpackningsmaterial 
och med samhällets och världens inställning till plast och plastpåsar som vi är 
beroende med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna förändring gå ifrån 
plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda våra 
kunder god service och tillgänglighet med bostadsnära insamling av alla 
förpackningar och tidningar. Borås Energi och Miljö AB har utifrån denna 
bakgrund utfört en systemanalys med Profu där olika typer av 
insamlingssystem har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på 
ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Systemanalysen 
visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan samlas 
in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en 
separat insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med 
insamlingssystemet kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  
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Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma 
insamlingssystem som föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har 
besökt och intervjuat ett flertal kommuner och fått höra om goda resultat 
avseende användarvänlighet för kunden och kvalitet på insamlat 
förpackningsmaterial.   

Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackningar och Förordning 2018:1463 
om producentansvar för returpapper). Med de nya förordningarna ställer 
regeringen större krav och mer ansvar på producenterna. De förtydligar att 
producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 
Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor 
förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Från 
den 1 januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i 
minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som 
förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, metall, färgade- 
och ofärgade glasförpackningar till detta tillkommer returpapper (tidningar).  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  

Ett beslut om att införa ett pilotprojekt med nytt insamlingssystem togs 
hösten 2018 i och med att Profu utredningen påvisade att flerfack var det 
bästa alternativet för Borås. Under ett års tid har ett nytt insamlingssystem 
med flerfackskärl testats hos ca 1000 hushåll. Kundenkäter visar på hög 
kundnöjdhet med över 90 % som är nöjda med det testade systemet. Över 
80% av kunderna anser att de sorterar mer och bättre med de nya kärlen. 
Plockanalyser som har studerat innehållet i kärlen visar på att förpackningar 
har minskat med 10% i brännbart restavfall. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket 
förpackningsmaterial i den vita påsen som i sin tur går till förbränning. 
Material som alltså istället kan materialåtervinnas och förutsättningarna för 
detta skapas med ett nytt insamlingssystem där service och tillgänglighet står 
i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. Montering och utkörning av kärl har också 
gjorts i egen regi vilket har gett erfarenheter och lärdomar som vi kan ta nytt 
av vid införandet. En kommunikationsplan har också tagits fram och testats i 
verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebookgrupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det 
nya insamlingssystemet.  
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2. Projektförslag  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas under hösten/vinter 2020. 20 000 hushåll i Borås 
kommer då att förses med två nya fyrfackskärl med fullsortering bostadsnära.  

I projektet är det planerat att det nya insamlingssystemet ska vara 
obligatoriskt för alla villor, fritidshus och radhus inom Borås Stad.  Där varje 
hushåll kommer få två kärl med möjlighet att sortera 10 avfallssorter 
bostadsnära; Brännbart restavfall, matavfall, tidningar, plast- papper- och 
metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas, samt batterier och ljuskällor 
i elboxen. De större flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar som 
miljöhus och underjordsbehållare som vi redan idag testar på olika platser, 
detta för att nå det nationella målet om 100% bostadsnära eller kvartersnära 
insamling av förpackningar i alla bostäder. Allt detta i nära samarbete med 
företagarföreningen.   

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i 
Borås ca 20 000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att 
börja använda det nya insamlingssystemet. Det som kommer påverka 
tidplanen är införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering av 
kärl.  

Införandet i Borås kommer att ske under två delprojekt, flerfacksprojektet 
och tvåkärlsprojektet. Flerfack är det första projektet och innefattar det nya 
insamlingssystemet flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl 
där man kan sortera tio olika avfallsorter. Flerfack innefattar alla villor i Borås 
både i tätort och på glesbygd, alla fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2 
till 5 lägenheter.  

Tvåkärl är den andra projektet och kommer att ske före och parallellt med 
införandet av flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen är för att 
sorteringsanläggningen kommer avvecklas. Tvåkärlsprojektet innefattar att 
alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha ett kärl för matavfall och ett 
kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat som idag. De 
kommer också finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för 
större flerfamiljshus med två behållare en för mat och en för brännbart 
restavfall. Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom 
den optiska sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under projektet 
tvåkärl kommer det också inventeras vilka mindre flerfamiljshus och 
verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfackssystemet.  
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Efter beslutet och under 2020 till bilarna är på plats kommer fokus att ligga 
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer 
att göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och 
delar analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projekt-
organisation med ansvarsområden och projektansvarig. En ny 
distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter, en plan 
för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på 
distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta.  

Förberedelser som uppdatering av kundregistret samt uppdateringar och 
förberedelser av vårt affärssystem Future och Mobile skall också göras under 
detta år. Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i 
god tid innan de första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi 
har testat systemet i cirka ett år och många boråsare känner till eller vet 
någon som har systemet eller har läst om det i tidningen eller sett de på våra 
sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den information vi har 
gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den.  

Infoträffar kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som 
har frågor och funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har 
lagt mycket vikt på information och kommunikation och möten med 
invånarna, alla säger att informationen och kommunikationen är A och O i 
projektet. Monteringen och utkörningen av alla kärlen kommer att ske 
successivt och ett område i taget, planen är att dela upp Borås i de distrikten 
som kommer att tas fram i den nya distriktomläggningen. Monteringen 
kommer att ske med egen personal och projektanställda. 

 

Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter. 

Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt 
abonnemang för att få med alla kunder att sortera mer för miljön och 
klimatet. Detta grundar sig i erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser 
att de sorterar mer och bättre med systemet. Det fanns också flera kunder 
som var negativa till systemet till en början men efter tidens gång blivit 
positiva. Borås Energi och Miljö tror därför att ett obligatoriskt system är 
bättre än att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet 
och den negativa känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner 
och tips lyfter också fördelarna av ett obligatoriskt system där också de 
administrativa och materialkostnader i kärl blir avsevärt lägre. 
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Papperspåse för insamling av matavfall 

I samband med projektets införande så ersätts den svarta plastpåsen till en 
papperspåse för matavfallet, samt sluta att dela ut den vita påsen för 
restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart restavfall får varje hushåll 
anskaffa.  

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, 
det blir lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och 
vikten minskar med upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan 
plast är fossil. Vid dagens användning av plastpåsarna är man också tvungen 
att först sortera ut all plast. Papper minskar andelen rejekt från 
förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen och mer biogas 
kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i 
biogödsel som spridds ut på åkrar. Vid årsskiftet till 2020 kommer också att 
kraven på synliga föroreningar i biogödsel bland annat plast att skärpas och vi 
kommer få svårt att följa det om vi inte fasar ut plasten. 

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, 
plast är och har varit ett problem för våra anläggningen de det fastnar och 
orsaker stopp för rengöring och tömning.  Driftproblem och behovet av 
underhållsinsatser minskar och anläggningens tillgänglighet ökar om 
papperspåse används istället för plastpåse för insamling av matavfall.  

Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse 
för brännbart restavfall, endast en papperspåse för matavfallet. En 
årsförbrukning varje år enligt branschföreningen Avfall Sveriges statistik. 

Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
hämtning 

Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra 
kommuner är betydelsen av avisering och tillgänglig information om 
hämtningen av kärlen. Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en 
avisering på kärlen då det är svårt att komma ihåg när varje kärl ska 
tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en gång i månaden, många 
anser att det är svårt att skapa en rutin och ha kontroll. Flera kommuner som 
har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika sätt 
som mejl, sms, hemsida och mina sidor. Borås Energi och Miljö kommer att 
arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas önskemål om att få bättre 
kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service. 
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Materialhall 

Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området 
Sobacken för lagring av förpackningar och tidningar som kommer att samlas 
in med det nya insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt 
liknande byggnader för sitt material. Fördelarna med en materialhall är att 
alla material finns på samma plats och tippningen blir mycket effektivare än 
idag. Materialet blir också skyddat från vind och väta vilket ökar ersättningen 
på materialet och problemen med nedskräpning på området av papper och 
plast minskar avsevärt.  

3. Miljö 

Att införa ett nytt insamlingssystem med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar ger en högre service och tillgänglighet för våra 
kunder. Vilket kommer skapa en bättre utsorteringsgrad av materialen, 
framför allt papper och plast. Flera studier och erfarenheter från kommuner 
med systemet visar att utsortering av avfallsmaterialen blir bättre med 
systemet, framförallt på grund av tillgängligheten av bostadsnära insamling.  
Ett bostadsnära insamlingssystem med förpackningar och tidningar påvisar 
också från flera kommuner en kraftig minskning av det brännbara restavfallet 
vilket medverkar till mindre koldioxidutsläpp. Plockanalyserna i Borås visar att 
det är över 30% förpackningar i det brännbara restavfallet och en stor del är 
plastförpackningar som vi idag förbränner. Med en större insamlad mängd av 
plastförpackningar minskar Borås Energi och Miljö koldioxidutsläpp.  

Pilotprojektet påvisar också att medvetenheten kring hur mycket avfall och 
framförallt plast man förbrukar gör att fler börja tänka på sitt 
konsumtionsmönster.   

Att byta till papperspåse för matavfallet ger också en minskad miljöverkan då 
dagens plastpåse har en del fossilplast och förbränns som rejekt. Med 
papperspåse minskar mängden rejekt och det blir mer biogas av avfallet, 
även föroreningarna av plastpartiklar minskar i biogödseln vilket spridds ut på 
åkrar.   
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4. Ekonomi – Påverkan på taxan   

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Investeringen för projektet och införandet av det nya insamlingssystemet 
inklusive materialhallen beräknas till 144 miljoner kronor. Den största delen i 
investeringen är nya kärl till alla hushåll, andra kostnader för projektet är 
montering och utkörning samt projektanställda och kommunikationsplan. Det 
finns också en redan genomförd investering för testområde 3 och 4 som 
investerades under början av 2019. Regeringens beslut om bostadsnära 
insamling där producenterna ska bekosta hela insamlingen med behållare så 
kommer kostnaden med största sannolikhet bli avsevärt lägre, men detta 
beslutas 2021. 

Investeringskostnaderna 

 

 Årskostnad för nytt insamlingssystem  

Årskostnaden för ett nytt insamlingssystem i Borås med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning 
av taxan för våra kunder. I och med regeringens nya förordningar om ökat 
producentansvar ska producenterna ta full kostnadstäckning för insamlingen 
av förpackningar och tidningar. Producenterna ska enligt förordningarna och 
Naturvårdsverkets riktlinjer bekosta insamlingen med fordon, drift samt kärl 
och behållare för förpackningar och tidningar.  

 

 

 

Komponent/moment Total 

Kärl 66 700 000 

Projektkostnad 17 200 000 

Redan genomförd investering i testområde 2019 2 000 000 

Materialhall 40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   18 500 000 

Totalt investeringsbehov för projektet  144 400 000 
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I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för 
flerfacksystemet utan ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle 
kosta per år. I den andra kolumnen kan man se kostnaderna med den 
ersättningen som Borås Energi och Miljö har fått som förslag från 
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908 tkr, enligt 
Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av 
producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas 
på avfallstaxan och betalas av våra kunder.  

Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte 
kommunen lägga på avfallstaxan 2021, därför har vi en differens på 492 tkr 
som vi inte får täckas av taxan. De flesta av Sveriges kommuner anser att FTI 
har lämnat för låg ersättning som inte täcker de kostnader de ska betala. 
Flera kommuner att skickat in skrivelser till Naturvårdsverket om detta och 
arbetar för att få högre ersättningar.  

Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka 
den bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta 
skulle innebära att vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att 
täcka alla kostnader för ett nytt insamlingssystem.  

  

 

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
 

  Flerfack Utan 
ersättning 

Flerfack Med 
9,9 Mkr 

ersättning 
 Overheadkostnader + admin + ränta  12 500 12 300 
 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m 16 900 15 300 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  3 800 3 800 

Insamling - hushåll och förpackningar 14 800 10 600 

Kärlkostnad 7 000 3 000 
 Behandlingsavgift 8 700 8 700 

 Kranbil och sopsug insamling 3 000 3 000 
Projektkostnader  4 900 4 500 
 Summa kostnader 94 600 84 200    

Ersättning från FTI 
 

9 908 
Betalas inte på taxan (Ska betalas av FTI)  

 
-10 400 

Differens  
 

-492 
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Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna  

• 1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar  
• 3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive 

fordonskostnader, driftkostnader  
• 1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare  
• 4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).  
• 0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter  
• 0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall  
• 10,4 Mkr – Summa  

Resterande kostnader ska belasta avfallstaxan  

Återvinningstaxan – förändring  
Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av 
organisationerna som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem (TIS). FTI har presenterat en ersättning för insamlingen av 
förpackningar och tidningar och det är denna ersättning vi har räknat på i 
detta besluts underlag. Men denna ersättning kommer inga kunder med 
dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som har ett 130 liter 
kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den 
nya taxan för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter 
kärl med en årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för 
att få en jämnare taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt 
som kommer ske de kommande åren. 

Kärl typ                       Procent höjning                         Kronor höjning/år 

(130 L) (37%)                             7%                                           166 kr 

190 L (43%)                                0%                                                0 kr 

240 L (16%)                             - 4,7%                                            -120 kr 

370 L (3%)                               -16,8%                                           -490 kr 

 

  

Kärl typ Dagens taxa Kalkylerad taxa Ny taxa 

190 L 2 430 kr 2 340 kr 2 430 kr 

240 L 2 550 kr 2 340 kr 2 430 kr 

370 L 2 920 kr 2 340 kr 2 430 kr 
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Beslutsförslag 

Styrelsen för Borås Energi och Miljö föreslår med stöd av ovanstående:  

 

att              under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande ge VD i 
uppdrag att genomföra projekt Nytt insamlingssystem för 
hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och 
tidningar 

att               översända ärendet till kommunfullmäktige för behandling 

 

Borås Energi och Miljö AB 
 

Ewa Bideberg 

Tf VD 

 

Bilagor  

 Rapport – Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. PDF.  
 Profu rapport 2019. PDF. 
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Rapport 
 

Nytt insamlingssystem  

för hushållsavfall i Borås 

2019-11-14, reviderad 2020-01-23 

  

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

2 
 

  

Sammanfattning 

Sammanfattning och beslutsförslag 

Beslutsunderlaget redovisar hur Borås kan ersätta nuvarande insamling av hushållsavfall 
med ett nytt, modernt, effektivt insamlingssystem som inkluderar insamling av totalt 10 
olika fraktioner fastighetsnära.  

Beslutsunderlaget redovisar hur val av system har gått till, vad det innebär för 
investeringar och hur avfallstaxan behöver utvecklas för att det nya insamlingssystemet 
ska finansieras.  

Borås var en föregångare 

Borås var tidigt ute med att källsortera hushållsavfall. Redan 1995 började boråsarna att 
sortera matavfall och brännbart avfall var för sig. Systemet som har använts bygger på 
optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit plastpåse och 
sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på Sobacken. Matavfallet går 
vidare till biogasproduktion på Sobacken och innehållet i den vita påsen omvandlas till 
fjärrvärme och el i avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås.  

Förpackningsmaterial har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI).  

Insamlingssystemet behöver utvecklas 

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och vi 
måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot en bättre och mer miljöfokuserad 
avfallshantering med bättre service till våra kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld kraven från regeringen gällande fastighetsnära 
insamling av förpackningsmaterial och med samhällets och världens inställning till att 
vara beroende av plastpåsar som vi är med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna 
förändring gå ifrån plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda 
våra kunder bostadsnära insamling av alla förpackningar.  

Naturvårdsverket skriver i sina riktlinjer att från 1 januari 2021 ska bostadsnära 
insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % 
från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, 
metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.  

Val av insamlingssystem  

Borås Energi och Miljö har utfört en systemanalys* där olika typer av insamlingssystem 
har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser.  

Systemanalysen visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan 
samlas in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en separat 
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Sammanfattning 

Sammanfattning och beslutsförslag 

Beslutsunderlaget redovisar hur Borås kan ersätta nuvarande insamling av hushållsavfall 
med ett nytt, modernt, effektivt insamlingssystem som inkluderar insamling av totalt 10 
olika fraktioner fastighetsnära.  

Beslutsunderlaget redovisar hur val av system har gått till, vad det innebär för 
investeringar och hur avfallstaxan behöver utvecklas för att det nya insamlingssystemet 
ska finansieras.  

Borås var en föregångare 

Borås var tidigt ute med att källsortera hushållsavfall. Redan 1995 började boråsarna att 
sortera matavfall och brännbart avfall var för sig. Systemet som har använts bygger på 
optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit plastpåse och 
sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på Sobacken. Matavfallet går 
vidare till biogasproduktion på Sobacken och innehållet i den vita påsen omvandlas till 
fjärrvärme och el i avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås.  

Förpackningsmaterial har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av 
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI).  

Insamlingssystemet behöver utvecklas 

Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och vi 
måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot en bättre och mer miljöfokuserad 
avfallshantering med bättre service till våra kunder.  

Samtidigt händer det saker i vår omvärld kraven från regeringen gällande fastighetsnära 
insamling av förpackningsmaterial och med samhällets och världens inställning till att 
vara beroende av plastpåsar som vi är med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna 
förändring gå ifrån plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda 
våra kunder bostadsnära insamling av alla förpackningar.  

Naturvårdsverket skriver i sina riktlinjer att från 1 januari 2021 ska bostadsnära 
insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % 
från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, 
metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.  

Val av insamlingssystem  

Borås Energi och Miljö har utfört en systemanalys* där olika typer av insamlingssystem 
har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser.  

Systemanalysen visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan 
samlas in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en separat 
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insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med insamlingssystemet 
kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  

Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma insamlingssystem som 
föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har besökt och intervjuat ett flertal 
kommuner och fått höra om goda resultat avseende användarvänlighet för kunden och 
kvalitet på insamlat förpackningsmaterial.   

* Systemanalysen har genomförts av PROFU.  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  
 
Borås Energi och Miljö har testat ett nytt insamlingssystem med flerfackskärl hos ca 1000 
hushåll under en snart ett år. Kundenkäter visar på hög kundnöjdhet med över 90 % 
som är nöjda med det testade systemet. Plockanalyser som har studerat innehållet i 
kärlen visar på att förpackningar har minskat med 10%. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket förpackningsmaterial i den 
vita påsen som i sin tur går till förbränning. Material som alltså istället kan 
materialåtervinnas och förutsättningarna för detta skapas med ett nytt insamlingssystem 
där service och tillgänglighet står i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. En kommunikationsplan har också tagits fram och 
testats i verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebook grupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det nya 
insamlingssystemet.  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas. 19 000 hushåll kommer då att förses med 2 kärl och nya 
insamlingsfordon behöver införskaffas. Det nya insamlingssystemet är obligatoriskt för 
alla villor och radhus i Borås Stad. Flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar för 
att nationella mål om bostadsnära insamling av förpackningar ska uppnås.  

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i Borås ca 20 
000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att börja använda det nya 
insamlingssystemet. Det som kommer påverka tidplanen är införskaffande av 
insamlingsfordon och inköp/montering av kärl.  

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och 
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full 
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Med denna ersättning 
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som 
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan 
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en 
årskostnad på 2430 kr per år.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

 B 1063

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

3 
 

insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med insamlingssystemet 
kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.  

Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma insamlingssystem som 
föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har besökt och intervjuat ett flertal 
kommuner och fått höra om goda resultat avseende användarvänlighet för kunden och 
kvalitet på insamlat förpackningsmaterial.   

* Systemanalysen har genomförts av PROFU.  

Pilotprojekt Sortera Mera hemma  
 
Borås Energi och Miljö har testat ett nytt insamlingssystem med flerfackskärl hos ca 1000 
hushåll under en snart ett år. Kundenkäter visar på hög kundnöjdhet med över 90 % 
som är nöjda med det testade systemet. Plockanalyser som har studerat innehållet i 
kärlen visar på att förpackningar har minskat med 10%. Vilket innebär att större volymer 
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för 
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket förpackningsmaterial i den 
vita påsen som i sin tur går till förbränning. Material som alltså istället kan 
materialåtervinnas och förutsättningarna för detta skapas med ett nytt insamlingssystem 
där service och tillgänglighet står i fokus.   

I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för 
chaufförerna för det nya fordonet. En kommunikationsplan har också tagits fram och 
testats i verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebook grupp, 
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det nya 
insamlingssystemet.  

Införande av nytt insamlingssystem 
 
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett 
införandeprojekt inledas. 19 000 hushåll kommer då att förses med 2 kärl och nya 
insamlingsfordon behöver införskaffas. Det nya insamlingssystemet är obligatoriskt för 
alla villor och radhus i Borås Stad. Flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar för 
att nationella mål om bostadsnära insamling av förpackningar ska uppnås.  

Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i Borås ca 20 
000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att börja använda det nya 
insamlingssystemet. Det som kommer påverka tidplanen är införskaffande av 
insamlingsfordon och inköp/montering av kärl.  

Prisutvecklingen för avfallshantering 
 
Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och 
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full 
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Med denna ersättning 
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som 
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan 
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en 
årskostnad på 2430 kr per år.  
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1. Inledning 
 

Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form. 
Hälsoaspekterna var den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara 
ett bekymmer är avfall idag en resurs.  

1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den 
första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000 
lägenheter deltog genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det 
som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med 
fokus på några viktiga punkter; biologisk behandling, källsortering och förbränning. 1992 
öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett 
beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av den kända 
”Boråsmodellen”.  

Modellen med att sortera avfall i påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det 
biologiska och det brännbara avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer 
under åren och idag använder vi vår biogas till våra insamlingsfordon och säljer gasen på 
två publika tankstationer. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och 
invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med 
möjligheten att ta till vara på energin ur de vita påsarna för fjärrvärme och el.  

Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas 
ur rötat avfall. Minst 60 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma 
utveckling förväntas också när det gäller biogödsel.  

Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda 
den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en 
föregångare och redan tagit många viktiga steg. Bolaget har två publika tankställen för 
privata bilar och bolagets insamlingsfordon av hushållsavfall går på biogas. 

Regeringen skriver i sina förordningar (Förordning 2018:1462 om producentansvar för 
förpackningar och Förordning 2018:1463 om producentansvar för returpapper) att från 1 
januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. 

Avfallshanteringen har utvecklats positivt i Borås genom framåtriktiga beslut med 
källsortering, biogasproduktion och olika satsningar inom återvinning. Idag läggs mindre 
än 1 % av hushållsavfallet på deponi, 1989 lades 54 % på deponi.  

Med ett nytt fastighetsnära insamlingssystem är målet att andelen materialåtervinning av 
förpackningsmaterial kommer att öka väsentligt. Mindre andel av avfallet kommer då att 
gå till energiåtervinning och förbrännas.  

Enligt kundundersökningen ”Kritik på teknik” av Sveriges kommuner och landsting SKL är 
84 % nöjda med dagens avfallshantering. Målsättningen är att 95 % ska vara nöjda med 
det nya insamlingssystemet då det är infört. Kundundersökningarna som har gjorts 
under pilotprojektet ”Sortera mera hemma” har visat på en kundnöjdhet på 92 %.  
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1. Inledning 
 

Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form. 
Hälsoaspekterna var den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara 
ett bekymmer är avfall idag en resurs.  

1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den 
första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000 
lägenheter deltog genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det 
som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med 
fokus på några viktiga punkter; biologisk behandling, källsortering och förbränning. 1992 
öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett 
beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av den kända 
”Boråsmodellen”.  

Modellen med att sortera avfall i påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det 
biologiska och det brännbara avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer 
under åren och idag använder vi vår biogas till våra insamlingsfordon och säljer gasen på 
två publika tankstationer. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och 
invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med 
möjligheten att ta till vara på energin ur de vita påsarna för fjärrvärme och el.  

Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas 
ur rötat avfall. Minst 60 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma 
utveckling förväntas också när det gäller biogödsel.  

Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda 
den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en 
föregångare och redan tagit många viktiga steg. Bolaget har två publika tankställen för 
privata bilar och bolagets insamlingsfordon av hushållsavfall går på biogas. 

Regeringen skriver i sina förordningar (Förordning 2018:1462 om producentansvar för 
förpackningar och Förordning 2018:1463 om producentansvar för returpapper) att från 1 
januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. 

Avfallshanteringen har utvecklats positivt i Borås genom framåtriktiga beslut med 
källsortering, biogasproduktion och olika satsningar inom återvinning. Idag läggs mindre 
än 1 % av hushållsavfallet på deponi, 1989 lades 54 % på deponi.  

Med ett nytt fastighetsnära insamlingssystem är målet att andelen materialåtervinning av 
förpackningsmaterial kommer att öka väsentligt. Mindre andel av avfallet kommer då att 
gå till energiåtervinning och förbrännas.  

Enligt kundundersökningen ”Kritik på teknik” av Sveriges kommuner och landsting SKL är 
84 % nöjda med dagens avfallshantering. Målsättningen är att 95 % ska vara nöjda med 
det nya insamlingssystemet då det är infört. Kundundersökningarna som har gjorts 
under pilotprojektet ”Sortera mera hemma” har visat på en kundnöjdhet på 92 %.  
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1.1 Nya förordningar om bostadsnära insamling av förpackningar 
och returpapper  
Sommar 2018 beslutade regeringen om förordningsändringar av producentansvaret för 
förpackningar och returpapper. Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling 
nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin 
bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu har regeringen förtydligat tillsammans med 
Naturvårdsverket som är uppdragsgivare att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga 
insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en 
stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. För att 
aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 
2021 och 2025. 
 
Regeringen skriver i sina förordningar (2018:1462 och 2018:1463) att från 1 januari 
2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla 
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, 
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt 
tidningar. Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, att minska 
mängden förpackningar- och tidningar i hushållssoporna och därmed skapa cirkulära 
förpackningssystem. Grundläggande är att åstadkomma ett återvunnet material som 
håller hög kvalitet och som kan efterfrågas av marknaden så att miljönytta skapas. 
Nationella återvinningsmål ligger fast och nya förordningar från 2018 syftar till att 
underlätta för hushåll att sortera. 
 
I Naturvårdsverket vägledning om regeringens förordningar skriver de att producenterna 
har ansvaret att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De kan också uppdra 
insamlingen till en entreprenör eller kommun, men det har ändå ansvaret och 
skyldigheten att ansvara och bekosta insamlingen.  
 
I samverkansplattformen av Avfall Sverige, FTI AB och Sverige kommuner och landsting 
(SKL) lägger det stor vikt på att de måste finnas en samsyn mellan producenter och 
kommuner. Kommunens deltagande är viktigt då det finns flera delade ansvar så som 
informationsansvaret samt delfrågor såsom upplåtande mark, bygglovsärenden och 
tillsyn rörande miljö och hälsa samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.  
 
Ett förslag på insamlingssystem har presenterats av Förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI), som idag har den största delen av insamlingen i Sverige. 
Borås Energi och Miljö har under ett formellt samråd fått ta del av förslaget samt 
förslag på ersättning. FTI:s första förslag var att samla in plast-, papper- och 
metallförpackningar bostadsnära och kvartersnära insamling för glasförpackningar och 
tidningar. Detta förslag var flera kommuner emot. I början av februari 2020 beslutade 
FTI att ändra på sitt förslag och även ta med glasförpackningar bostadsnära men låta 
tidningar samlas in kvartersnära. Sista dagen att skicka in förslag på insamlingssystem 
till Naturvårdsverket är 31 mars. Beslut om vem eller vilka som blir tillståndspliktiga 
insamlingssystem tas under senhösten 2020.   
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3. Val av nytt insamlingssystem  

3.1 Val av system  
Under de senaste åren har det varit flera diskussioner och förslag på nytt 
insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. Olika förslag har diskuterats, som att 
utveckla det optiska systemet till fler påsar eller till att gå ifrån optiskt helt och satsa på 
exempelvis flerfacksystem med delade kärl. Borås Energi och Miljö har sen tidigare ett 
beslut om en investering i en ny optisk anläggning, men anser att det inte är rätt väg att 
gå. Detta på grund av flera argument så som plastfrågan i samhället med både EU:s och 
Regeringens utredning om förbud av engångsplast. BEM tog också fram en utredning 
med Profu där man analyserade olika alternativ för insamling av hushållen i Borås. 
Utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I utredningen visas det att flerfacksystemet 
är bättre lämpat än optiskt både ur ett ekonomiskt och klimatpåverkan perspektiv.  
 

3.2 Profu utredningen 2019  
Profu utredningen gjordes 2018 men har 2019 uppdaterats med nytt underlag, 
information och siffror. Förändringar har skett i både kostnader och antal vad de gäller 
fordon, kärl och hushåll. Profu utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med 
avseende på ekonomi och klimatet. Det gjordes även en bedömning av hur stor del av de 
insamlade mängderna som verkligen blir återvunna, hur stor renhetsgrad varje system 
har. Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023 för Borås. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive scenario som 
presenterades i Profu rapporten: 

- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk 
sorteringsanläggning för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via 
återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. 
Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. Detta scenario är inte medräknat vid presentationen av den ekonomiska 
jämförelsen då detta system skulle kräva stora investering att ha kvar på grund av 
dagens sorteringsanläggnings stora kostnader i reparationer.  

- Tvåkärl: Insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive 
matavfall. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på 
samma sätt som idag. Scenariot innebär att Borås Energi och Miljö begränsar sitt fokus 
till insamling av matavfall och brännbart avfall och uppföljer inte kraven om bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både 
för villor och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar 
sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. Men begränsar 
sig i att man inte kan sortera glas och uppföljer inte då kraven om bostadsnära insamling 
av förpackningar och tidningar. 

- Flerfack: Insamling via flerfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att Borås Energi och 
Miljö aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner och uppföljer då kraven 
om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
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3. Val av nytt insamlingssystem  

3.1 Val av system  
Under de senaste åren har det varit flera diskussioner och förslag på nytt 
insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. Olika förslag har diskuterats, som att 
utveckla det optiska systemet till fler påsar eller till att gå ifrån optiskt helt och satsa på 
exempelvis flerfacksystem med delade kärl. Borås Energi och Miljö har sen tidigare ett 
beslut om en investering i en ny optisk anläggning, men anser att det inte är rätt väg att 
gå. Detta på grund av flera argument så som plastfrågan i samhället med både EU:s och 
Regeringens utredning om förbud av engångsplast. BEM tog också fram en utredning 
med Profu där man analyserade olika alternativ för insamling av hushållen i Borås. 
Utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och 
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I utredningen visas det att flerfacksystemet 
är bättre lämpat än optiskt både ur ett ekonomiskt och klimatpåverkan perspektiv.  
 

3.2 Profu utredningen 2019  
Profu utredningen gjordes 2018 men har 2019 uppdaterats med nytt underlag, 
information och siffror. Förändringar har skett i både kostnader och antal vad de gäller 
fordon, kärl och hushåll. Profu utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med 
avseende på ekonomi och klimatet. Det gjordes även en bedömning av hur stor del av de 
insamlade mängderna som verkligen blir återvunna, hur stor renhetsgrad varje system 
har. Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023 för Borås. Nedan följer 
en kortfattad beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive scenario som 
presenterades i Profu rapporten: 

- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk 
sorteringsanläggning för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via 
återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag. 
Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart 
avfall. Detta scenario är inte medräknat vid presentationen av den ekonomiska 
jämförelsen då detta system skulle kräva stora investering att ha kvar på grund av 
dagens sorteringsanläggnings stora kostnader i reparationer.  

- Tvåkärl: Insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive 
matavfall. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på 
samma sätt som idag. Scenariot innebär att Borås Energi och Miljö begränsar sitt fokus 
till insamling av matavfall och brännbart avfall och uppföljer inte kraven om bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar. 

- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både 
för villor och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar 
sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. Men begränsar 
sig i att man inte kan sortera glas och uppföljer inte då kraven om bostadsnära insamling 
av förpackningar och tidningar. 

- Flerfack: Insamling via flerfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av 
producentansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att Borås Energi och 
Miljö aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner och uppföljer då kraven 
om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. 
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- Flerfack+: Som Flerfack men plus restavfallssortering för utökad sortering av 
återvinningsmaterial (främst plast). Scenariot räknades som ett möjligt 
”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. Detta scenario är inte medräknat vid 
presentationen av den ekonomiska jämförelsen då det inte är ett system som BEM anser 
lämpligt just nu.  

I resultatet från Profu presenteras utvecklingen av insamlingen av förpackningar och 
tidningar har sett ut sedan 2013 i Sverige och i kommunerna. De har jämfört de olika 
systemen och man kan tydligt se att de kommuner som har flerfack som 
insamlingssystem har högst insamling av förpackningar, exempelvis Hässleholm kommun 
och Lysekil kommun. I Figur 1 kan man också tydligt se att mängden brännbart restavfall 
minskar med systemen optisk (6 fraktioner) och flerfack då man där sorterar ut 
förpackning och tidningar. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 I figur 2 nedan kan man se hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika 
scenarierna i förhållande till dagens insamlingssystem. Resultaten illustrerar utslaget per 
person i Borås år 2023. Observera att figuren visar både direkta utsläpp i Borås men 
också indirekta påverkan utanför Borås. De indirekta utsläppen påverkas av produktion 
av kärl och påsar, alternativa elproduktion, materialproduktion och behandling av import 
samt alternativa drivmedel. I figur 2 ser man att system med insamling av förpackningar 
och tidningar har mindre utsläpp på grund av den alternativa material produktion vilket 
här står för återvinning av förpackningar och tidningar. Den alternativa behandlingen av 
import påverkas av hur mycket av de insamlade avfallet som sorteras ut och som inte 
behöver gå till behandling. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+ 
som minskar utsläppen med 27 respektive 48 kg CO2e/person jämfört med 
Referensscenariot. Resultatet är helt beroende vilken utsorteringsgrad som uppnås, och 
störst betydelse har utsorteringen av plast. 

Figur 1: Förändringen av insamlade mängder jämfört med dagenssystem med vita och svarta påsar och optiskt. I övriga scenarier 
ökar de utsorterade mängderna förpackningar, tidningar och/eller rest och matavfall, vilket i sin tur innebär att mängden 
brännbart restavfall minskar med motsvarande mängd.   
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I figur 3 nedan presenteras en jämförelse på investeringskostnaderna och 
årskostnaderna för varje scenario, kostnaderna är på kärl, påsar, fordon och system som 
behövs för varje insamlingssystem, driftkostnaden är ej medräknad. Här presenteras nya 
siffror som inte finns med i Profu rapporten från 2018, vi har även valt att ta bort 
scenario flerfack+ då det längre inte är ett alternativ som BEM anser möjligt i Borås för 
närvarande. Vi har också valt att ta bort jämförelsen med dagenssystem (referens 
scenariot) då Borås Energi och Miljö anser att det inte är ett alternativ för Borås att 
stanna kvar i.  

Här följer en beskrivning på de olika scenarierna och jämförelse av kostnaderna. I alla 
tre är villor, fritidshus och lägenheter medräknade, vid flerfack är lägenheter större än 5 
medräknade fast som tvåfack/krantömmande med ett separat kärl för matavfall eller 
krantömmande behållare samt andra fordon än fyrfacksfordon.  
 
- Tvåkärl: Vid tvåkärl skulle separata 140 liters kärl för matavfall behövas köpas in till 
alla hushåll och fastigheter. Det skulle även behöva köpas in nya tvåfacksfordon för att 
klara av att tömma två kärl istället för ett blandat som idag. Sorteringsanläggningen 
skulle läggas ner så det skulle inte bli några nya investeringar. Det skulle inte bli någon 
förändring eller förbättring i sortering eller återvinning.  
 
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Vid optisk skulle de behövas en investering för en ny 
sorteringsanläggning på ca 100 miljoner kronor. Nya och större kärl skulle behövas köpa 
in till framförallt villor och fritidshus för att få plats med förpackningar och tidningar men 
även flera nya kärl för flerfamiljshus. Här är ett 370 liter kärl räknat på varje hushåll. Vid 
optisk sortering skulle enfacksfordon kunna fortsätta att användas, men fler påsar skulle 
behövas köpas in varje år, 6 olika fraktioner och 6 stycken påsar, 4 stycken fler än idag 
skulle bli ca 25–30 miljoner kronor påsar varje år.   
 
- Flerfack: Vid flerfack skulle de behövas köpas in både nya kärl och fordon. Två kärl 
med fullsortering av tio fraktioner per hushåll skulle köpas in till alla villor och fritidshus 
samt mindre flerfamiljshus. De större flerfamiljshusen skulle få två kärl ett för brännbart 
och ett för matavfall som i tvåkärl systemet. Fler fordon skulle behövas än vid de andra 
två systemen för att det ska tömmas två kärl per hushåll vid olika tillfällen.  

Figur 2: Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

 B 1069

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 3 nedan presenteras en jämförelse på investeringskostnaderna och 
årskostnaderna för varje scenario, kostnaderna är på kärl, påsar, fordon och system som 
behövs för varje insamlingssystem, driftkostnaden är ej medräknad. Här presenteras nya 
siffror som inte finns med i Profu rapporten från 2018, vi har även valt att ta bort 
scenario flerfack+ då det längre inte är ett alternativ som BEM anser möjligt i Borås för 
närvarande. Vi har också valt att ta bort jämförelsen med dagenssystem (referens 
scenariot) då Borås Energi och Miljö anser att det inte är ett alternativ för Borås att 
stanna kvar i.  

Här följer en beskrivning på de olika scenarierna och jämförelse av kostnaderna. I alla 
tre är villor, fritidshus och lägenheter medräknade, vid flerfack är lägenheter större än 5 
medräknade fast som tvåfack/krantömmande med ett separat kärl för matavfall eller 
krantömmande behållare samt andra fordon än fyrfacksfordon.  
 
- Tvåkärl: Vid tvåkärl skulle separata 140 liters kärl för matavfall behövas köpas in till 
alla hushåll och fastigheter. Det skulle även behöva köpas in nya tvåfacksfordon för att 
klara av att tömma två kärl istället för ett blandat som idag. Sorteringsanläggningen 
skulle läggas ner så det skulle inte bli några nya investeringar. Det skulle inte bli någon 
förändring eller förbättring i sortering eller återvinning.  
 
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Vid optisk skulle de behövas en investering för en ny 
sorteringsanläggning på ca 100 miljoner kronor. Nya och större kärl skulle behövas köpa 
in till framförallt villor och fritidshus för att få plats med förpackningar och tidningar men 
även flera nya kärl för flerfamiljshus. Här är ett 370 liter kärl räknat på varje hushåll. Vid 
optisk sortering skulle enfacksfordon kunna fortsätta att användas, men fler påsar skulle 
behövas köpas in varje år, 6 olika fraktioner och 6 stycken påsar, 4 stycken fler än idag 
skulle bli ca 25–30 miljoner kronor påsar varje år.   
 
- Flerfack: Vid flerfack skulle de behövas köpas in både nya kärl och fordon. Två kärl 
med fullsortering av tio fraktioner per hushåll skulle köpas in till alla villor och fritidshus 
samt mindre flerfamiljshus. De större flerfamiljshusen skulle få två kärl ett för brännbart 
och ett för matavfall som i tvåkärl systemet. Fler fordon skulle behövas än vid de andra 
två systemen för att det ska tömmas två kärl per hushåll vid olika tillfällen.  

Figur 2: Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot. 
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I tabellerna nedan presenteras kostnaderna per år för varje scenario. Andra kostnader 
som presenteras är overheadkostnader, återvinningscentralerna, påsar, behandling och 
insamlingskostnader. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I tabellen nedan presenteras investeringskostnaderna för varje scenario, där optiskt är 
dyrare på grund av investeringen i en ny sorteringsanläggning på 100 mkr. Fyrfack 
scenariot har stora investeringskostnader i både nya kärl och fordon.  

 
 
 
 
 

Figur 3: Kostnader per år för varje insamlingssystem, med räknat, system, kärl, påsar och insamling 

Figur 4: Investeringskostnaderna för varje insamlingssystem, med räknat, kärl, system, utkörning, påsar 
och insamling samt oförutsedda kostnader. 
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4. Flerfacksystemet  
Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i 
Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och 
återvinningssynpunkt. 

4.1 Systemet  
Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett 
projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar 
fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till 
en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt 
säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i. 
Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag, 
flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS 
Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde 
till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade 
tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna 
tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna. 
Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och 
tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select 
som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred 
sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under 
2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.   
Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt 
närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt 
Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på 
gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa 
under 2019.  
 

Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack, 
Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling. 
Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall 
tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och 
mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att 
tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar 
återvinningsgraden.  

Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med 
10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat 
glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även 
samla in ljuskällor, batterier och mindre 
småelektronik i en mindre box som sätts fast på 
kärlet.  

Det har visat sig att detta system har bäst service 
och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för 
hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer 
av avfall, framför allt plast och papper. Flera 
kommuner visar även på att brännbart restavfall 
minskar avsevärt jämfört med andra system. 
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4. Flerfacksystemet  
Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i 
Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och 
återvinningssynpunkt. 

4.1 Systemet  
Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett 
projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar 
fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till 
en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt 
säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i. 
Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag, 
flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS 
Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde 
till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade 
tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna 
tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna. 
Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och 
tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select 
som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred 
sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under 
2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.   
Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt 
närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt 
Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på 
gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa 
under 2019.  
 

Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack, 
Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling. 
Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall 
tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och 
mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att 
tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar 
återvinningsgraden.  

Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med 
10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar, 
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat 
glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även 
samla in ljuskällor, batterier och mindre 
småelektronik i en mindre box som sätts fast på 
kärlet.  

Det har visat sig att detta system har bäst service 
och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för 
hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer 
av avfall, framför allt plast och papper. Flera 
kommuner visar även på att brännbart restavfall 
minskar avsevärt jämfört med andra system. 
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Exempelvis Mölndal kommun och Motala kommun har minskat sitt brännbara restavfall 
med 60% efter införande. Nackdelarna med systemet är stora investeringar i kärl och 
fordon, kärlen är också av den större modellen och tar större plats vid tomtgränsen samt 
att systemet passar endast villor, fritidshus och mindre flerfamiljshus. 

 

4.2 Kärlen  
Systemet är uppbyggt på två stycken kärl med fyra fack i varje, varje kärl har en volym 
på 370 liter. Kärlet har måtten: höjd 107 cm, bredd 75 cm, djup 80 cm. Två kärl i bredd 
tar cirka en gånger två meter. Varje kärl har en mellanvägg som delar kärlet i två delar 
sen finns det en lös insats med två fack sätts i kärlet, storleken på de två insatserna kan 
vara 30, 45 eller 60 liter. Indelningen av kärlen som har testets i testområdena är den 
som majoriteten av kommunerna använder sig av vilket är: Brännbart restavfall i det 
största facket (160 L), matavfall näst största (120 L), i insatsen där två mindre fack finns 
tidningar (60 L) och färgat glas (30 L). Detta kärlet har benämning kärl 1 och töms 
varannan vecka. I kärl 2 finns två storlekar på facken i de två stora har vi 
pappersförpackningar och plastförpackningar (155 L), och metallförpackningar samt 
ofärgat glas (30 L) detta kärlet töms 1 gång i månaden. Ändring av indelningen kan 
göras genom att man flyttar mellanväggen och får indelning 50%/ 50% eller 40%/ 60% 
samt ändrar storleken på insatserna mellan 30, 45 eller 60 liter.  
 
Kärlen för de mindre flerfamiljshusen är 660 liter kärl med samma indelning, en 
mellanvägg samt en insats med två fack. I testet är indelningen: I kärl ett brännbart 
restavfall i det största facket (270 L), matavfall näst största (250 L), i insatsen där två 
mindre fack finns har vi tidningar (80 L) och färgat glas (60 L). I kärl 2 har vi två 
storlekar på facken i de två stora har vi pappersförpackningar och plastförpackningar 
(270 L), och metallförpackningar samt ofärgat glas (60 L) 
 

4.3 Minimizer 
Till kärlen finns det en så kallad minimizer. Det är en behållare som man kan 
använda för att manuellt komprimera sin mjukplast som är ett skrymmande 
material. Man använder sig av en mindre plastpåse till exempel en använd 
brödpåse eller återanvända fryspåsar för att sätta i behållaren och i den 
trycka ner mjukplasten. När man fyllt påsen kan man gör en knut på påsen 
och får då en ”boll” med mjukplast. Med minimizern minskas mjukplastens 
storlek med tio gånger, vilket gör att det tar mindre plats i kärlet än om man 
skull lägga all mjukplast direkt i kärlet. Det sparar även utrymme i fordonet 
och kan fyllas med mer avfall och mindre luft och spara på bränslet och 
miljön.   
 

4.4 Elboxen 
Det följer även med en ”Elbox” där man kan sortera mindre ljuskällor 
samt batterier, det finns även en större box som kan beställas där 
även småelektronik kan sorteras. Elboxen hängs på något av kärlen 
när man vill ha det tömt, annars förvarar man den inomhus.  
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4.5 Bilen 
  
Bilens påbyggnad är uppbyggd så att kärlet töms i fyra olika delar av skåpet. I skåpet 
sitter det mellanväggar vertikalt och horisontellt som gör att de olika sorteras avfall 
blandas inte i bilen. Bilen tömmer kärlet genom att först lyfta ur insatsen ur kärlet och 
därefter lyfta upp kärlet, insatsens avfall töms högst upp på bilen i de två övre facken 
och avfallet i de stora facken i kärlet töms i de nedre facken på bilen. När bilen är klar 
med sin rutt och bilen är full så kör bilen till Sobackens avfallsanläggning för att tömma 
avfallet. En fraktion töms åt gången och åker sedan över en våg för att väga in hur 
mycket avfall av varje material vi har fått in. Alla material töms på sina bestämda platser 
på Sobacken. I flera kommuner har man byggt en materialhall där man förvarar flera 
olika avfall för skydd mot regn och vind, och som gör det mer effektivt att tippa då alla 
fraktioner finns på samma plats.  
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4.5 Bilen 
  
Bilens påbyggnad är uppbyggd så att kärlet töms i fyra olika delar av skåpet. I skåpet 
sitter det mellanväggar vertikalt och horisontellt som gör att de olika sorteras avfall 
blandas inte i bilen. Bilen tömmer kärlet genom att först lyfta ur insatsen ur kärlet och 
därefter lyfta upp kärlet, insatsens avfall töms högst upp på bilen i de två övre facken 
och avfallet i de stora facken i kärlet töms i de nedre facken på bilen. När bilen är klar 
med sin rutt och bilen är full så kör bilen till Sobackens avfallsanläggning för att tömma 
avfallet. En fraktion töms åt gången och åker sedan över en våg för att väga in hur 
mycket avfall av varje material vi har fått in. Alla material töms på sina bestämda platser 
på Sobacken. I flera kommuner har man byggt en materialhall där man förvarar flera 
olika avfall för skydd mot regn och vind, och som gör det mer effektivt att tippa då alla 
fraktioner finns på samma plats.  
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5. Test – Sortera mera hemma  
5.1 Pilotprojekt 
I augusti 2018 beslutade styrelsen på Borås Energi och Miljö 
att testa flerfackssystemet som ett test för nytt 
insamlingssystem i Borås. Detta med nya kärl där man kan 
sortera förpackningar och tidningar fastighetsnära med god 
service och tillgänglighet. Systemet är ett välprövat 
insamlingssystem som finns i över 60 kommuner i Sverige.  

Under hösten samlades det in information och erfarenheter från ett 20-tal av de 
kommuner som använder sig av insamlingssystemet, via telefon, mejl och besök. 
Kommunerna som besöktes var Helsingborg, Jönköping, Mölndal, Svenljunga och 
Alingsås där man både fick träffa personalen och se deras verksamhet samt åka ut och 
se fordon och förare tömma kärlen.  

Under hösten bestämdes indelningen av kärlen genom en analys av de andra 
kommunernas indelning. Två stycken testområden valdes ut i Borås och en 
projektorganisation togs fram. Projektet började i oktober med att beställa 1000 kärl till 
500 hushåll för de två första testområdena. Monteringen av kärlen gjordes i de gamla 
lokalerna på Gässlösa reningsverk. Till hjälp fanns det egna anställda samt personal från 
återbruk som var till god hjälp med montering och utkörning. Monteringen flöt på och 
höll tidschema. Utkörningen av kärlen gjordes också av egen personal och en del av vår 
egen drift, en lastbil hyrdes även in.   

I november 2018 kördes det första nya kärlen ut till testområde 1 och 2 vilket blev 
Fagersberg i Viskafors och Fågelgatorna på Brämhult. 500 hushåll med cirka 250 i varje 
område. Fagersberg är ett villaområde strax utanför Viskafors, området har olika 
gatutyper som är mer täta men också mer utspridda. Det finns även en förskola i 
närheten och två flerfamiljshus med 4 respektive 5 lägenheter. Dessa var också med i 
testet för att se vilken typ av hushåll och verksamhet mer än villor som skulle kan 
utnyttja systemet. Fågelgatorna på Brämhult är ett villaområde med raka och täta gator 
och med inte speciellt stora tomter så husen står tätt och detta var en anledning till att vi 
valde området, för att se hur många kärl som hanns med och hur arbetsmiljön blev för 
chauffören.  

Under vintern togs beslut om att utöka testområdet till fyra områden för att få in mer 
resultat och kunna testa fordonet på fler platser i kommunen. Mars 2019 kördes kärl ut 
till testområde 3 och 4 vilket var delar av Dalsjöfors och delar av Sandared. Dalsjöfors 
har en hel del backar blandat med mer plana villaområden. Dalsjöfors valdes också för 
att vi ville testköra ett område med fler villor för att se hur många kärl vi kunde ta per bil 
per dag. Sandared är även det ett backigt område och detta var också den största 
anledningen till varför vi valde just det.   
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Efter testområde 3 och 4 bestämde vi även att utöka testet av mindre flerfamiljshus för 
att se om samma typ av kärl och system kan användas där. Vi började med att kontakta 
fastighetsägare i centrala delarna av Borås, där finns nu 4 flerfamiljshus med systemet. 
Vi fokuserade på lägenhetshus med 2–5 lägenheter. Det finns sen tidigare två 
flerfamiljehus i Fagersberg och nu även två i testområdet Dalsjöfors. Sammanlagt finns 
det 8 stycken flerfamiljshus med de nya kärlen.   
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Efter testområde 3 och 4 bestämde vi även att utöka testet av mindre flerfamiljshus för 
att se om samma typ av kärl och system kan användas där. Vi började med att kontakta 
fastighetsägare i centrala delarna av Borås, där finns nu 4 flerfamiljshus med systemet. 
Vi fokuserade på lägenhetshus med 2–5 lägenheter. Det finns sen tidigare två 
flerfamiljehus i Fagersberg och nu även två i testområdet Dalsjöfors. Sammanlagt finns 
det 8 stycken flerfamiljshus med de nya kärlen.   
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5.2 Utvärdering 
Från att de första kärlen kördes ut i de första testområdena har utvärdering av systemet 
och testet skett löpande, det har funnits flera olika kanaler hushållen har kunna använda 
sig av. Under testet har de funnits en särskild mejl och ett telefonnummer som har gått 
direkt till projektgruppen där alla i testet har kunnat höra av sig med synpunkter och 
frågor. Andra kanaler och forum har varit kontaktfamiljerna, enkäter och 
Facebookgruppen.  

På mejlen och telefonen har det kommit in flera olika sorters frågor om indelningen, 
systemet, ekonomin och många frågor om hur framtiden med ett nytt insamlingssystem 
kommer bli.  

Kontaktfamiljerna är de hushåll som haft mest kontakt med projektgruppen och som fått 
ut flera enkäter och frågor till sig för att få fram en mer detaljerade bild av det nya 
insamlingssystemet i Borås. Kontaktfamiljer söktes i informationsbreven som skickades 
ut till alla testområden och under infoträffarna som anordnades i varje testområde, det 
var helt valfritt att vara med. Det anmäldes 10 familjer från varje område så cirka 40 
kontaktfamiljer har varit aktiva under testperioden. 

Enkäter har skett löpande och de flesta enkäterna har varit till kontaktfamiljerna och i 
Facebookgruppen. Första enkäten skickades ut innan de nya kärlen kördes ut. Den 
handlade om dagens insamlingssystem, hur hushållen tycker det fungerar, hur deras 
återvinningsvanor ser ut idag samt vad de tycker om ett nytt insamlingssystem. Den 
andra enkäten skickades ut några veckor efter testets start, den handlade om de första 
synpunkterna och funderingarna av det nya systemet, de nya kärlen, indelningen samt 
vad de tycker om testet och informationen som skickats ut. En större utvärderingsenkät 
skickades ut i mars 2019 till alla hushåll i testområde 1 och 2 på posten för att alla skulle 
kunna få komma med sina synpunkter och funderingar.   

Nyhetsbrev med uppdateringar skickades ut vid jul och vid påsk för att informera alla i 
testområdena vad som har skett i testet, de vanligaste frågor vi har fått in samt resultat 
på plockanalys och enkät frågor. Inför sommaren skickades även ett vykort ut om att 
testet kommer att fortsätta till hösten då ett beslut kommer att tas om införande.  

En Facebookgrupp via Borås Energi och Miljös egna Facebook sida startades när de första 
kärlen kördes ut hösten 2018. Idag har vi cirka 220 medlemmar i gruppen. 
Facebookgruppen har varit en bra plattform där alla har fått sin röst hörd. Det har varit 
mycket frågor om systemet och sortering men också mycket synpunkter om indelningen 
och tömningen samt kritik främst om indelningen på kärlen.  

Utvärdering och analys av vita och svarta påsar har även gjorts genom plockanalyser, en 
plockanalys gjorde innan de nya kärlen kördes ut och därefter fem månader senare. 
Okulära undersökningar av de olika avfallsmaterial har gjorts utav förarna ute hos kund 
när de tömmer kärlet för att se att avfallet är sorterat rätt. Om det är felsorterat har 
föraren lämnat en lapp med en notis om vad som är felsorterat och inte tömt kärlet.  
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5.2.1 Uppföljningsarbete 
Efter kundundersökningarna och plockanalyserna har Borås Energi och Miljö tagit stor 
vikt på resultaten och arbetar nu med att följa upp kundernas önskningar. Detta gäller 
framförallt indelningen på kärlen hur stor del varje avfallsslag ska ha. En annan del är 
anvisningar och mer tillgänglig information om hämtningsdagarna. Informationen är 
också en del vi kommer att arbeta med att skapa tydlig, enkel och lättillgänglighet 
information om systemet och hur man sorterar rätt på olika kanaler för olika målgrupper.  

 

5.2.2 Utvärderingsenkäten 
I mars 2019 skickades en utvärderings enkät ut till alla hushåll i testområde 1 och 2 
(Fagersberg och Brämhult), fem månader efter testets start. Vi valde dessa två områden 
för att de har testet systemet längst (sen hösten 2018). Ett brev skickades ut med frågor 
om det nya systemet, de fanns chans att svara genom att skicka tillbaka ett svarskort 
med frågorna eller svara på enkäten på vår hemsida. Av 500 hushåll som vi skickade ut 
till fick vi in 308 svar. Frågorna handlade om vad de tycker om det nya systemet, hur 
indelningen fungerar, vad de tycker om informationen vi har gett ut samt om de tycker 
att de sorterar bättre med det nya systemet.  

92% av de tillfrågade tycker att det nya insamlingssystemet fungerar bra eller mycket 
bra. Kommentarer från enkäten har varit positiva här presenteras några: ” Allt har 
fungerat perfekt. Vi är så tacksamma för tiden som vi nu sparar då vi slipper åka till ÅVC 
samt platsen vi sparar då vi inte längre samlar på oss mycket material innan vi åker till 
ÅVC!” och ”Det är så mycket lättare att sortera nu, för alla i hushållet.”  
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Figur 5: 92% tycker att det nya insamlingssystemet har fungerat bra eller mycket bra 
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5.2.1 Uppföljningsarbete 
Efter kundundersökningarna och plockanalyserna har Borås Energi och Miljö tagit stor 
vikt på resultaten och arbetar nu med att följa upp kundernas önskningar. Detta gäller 
framförallt indelningen på kärlen hur stor del varje avfallsslag ska ha. En annan del är 
anvisningar och mer tillgänglig information om hämtningsdagarna. Informationen är 
också en del vi kommer att arbeta med att skapa tydlig, enkel och lättillgänglighet 
information om systemet och hur man sorterar rätt på olika kanaler för olika målgrupper.  

 

5.2.2 Utvärderingsenkäten 
I mars 2019 skickades en utvärderings enkät ut till alla hushåll i testområde 1 och 2 
(Fagersberg och Brämhult), fem månader efter testets start. Vi valde dessa två områden 
för att de har testet systemet längst (sen hösten 2018). Ett brev skickades ut med frågor 
om det nya systemet, de fanns chans att svara genom att skicka tillbaka ett svarskort 
med frågorna eller svara på enkäten på vår hemsida. Av 500 hushåll som vi skickade ut 
till fick vi in 308 svar. Frågorna handlade om vad de tycker om det nya systemet, hur 
indelningen fungerar, vad de tycker om informationen vi har gett ut samt om de tycker 
att de sorterar bättre med det nya systemet.  

92% av de tillfrågade tycker att det nya insamlingssystemet fungerar bra eller mycket 
bra. Kommentarer från enkäten har varit positiva här presenteras några: ” Allt har 
fungerat perfekt. Vi är så tacksamma för tiden som vi nu sparar då vi slipper åka till ÅVC 
samt platsen vi sparar då vi inte längre samlar på oss mycket material innan vi åker till 
ÅVC!” och ”Det är så mycket lättare att sortera nu, för alla i hushållet.”  
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Figur 5: 92% tycker att det nya insamlingssystemet har fungerat bra eller mycket bra 
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Med det nya insamlingssystemet anser hela 78 % att de sorterar mer jämfört med 
tidigare system. En stor del av de 22 % som svarade att de inte sorterar bättre nu, har 
kommenterat att de sorterade redan bra med det gamla systemet. Medvetenheten kring 
kundernas konsumtionsmönster har också ökat, då de nu tydligare ser hur mycket 
förpackningar de köper. Framförallt hur mycket plastförpackningar de köper. Flera andra 
kommuner med samma system och statistik visar att med flerfackssystemet så sorterar 
man bättre och de olika avfallsmaterialen blir renare. 

78%

22%

Tycker ni att ni källsorterar mer än jämfört 
med tidigare med det nya systemet?    

Ja Nej

Figur 6: 78% tycker att de sorterar mer med det nya insamlingssystem än med det gamla, en stor del av de 22% som 
svarade nej sorterade redan bra innan det nya systemet och sorterar därför inte bättre enligt kommentarerna.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

B 1078

Beslutsunderlag  
för nytt insamlingssystem  
 

19 
 

En diskussion som varit engagerande är om indelningen i kärlen, hur stort eller litet varje 
fack ska vara för respektive avfall. Enligt enkäten tycker majoriteten att indelningen är 
lagom för alla materialen. Men en stor del tycker att pappersförpackningar samt 
plastförpackningar är för liten. Glas och metall samt tidningar tycker även flera är för 
stor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första information om systemet och testet skickades ut till hushållen några veckor 
innan testet. Då skickades ett infobrev ut om testet och det nya systemet och en 
förklaring till varför det skulle göras och hur testet skulle gå till. Därefter skickades det ut 
mer information med en sorteringsguide med instruktioner hur man skulle sortera 
respektive avfall och vad man får lägga i kärlen. Vid frågor om vad kunderna tyckte om 
informationen vi skickade ut har de varit positiva, 86% tycker att informationen har varit 
mycket bra och bra. Detta ser vi mycket positivt då alla kommuner vi har pratat med har 
sagt att kommunikation och information är A och O för ett bra införande. 
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Figur 7: Majoriteten tycker att indelningen på kärlen är lagom, det är papper och 
plastförpackningar som flest tycker är för små, och glas, metall och tidningar som är för små. 

Figur 8: 86% tycker att infobrevet vi skickade ut innan testet var bra 
eller mycket bra 

Figur 9: 86% tycker att sorteringsguiden vi skickade ut med kärlen var bra 
eller mycket bra. 
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En diskussion som varit engagerande är om indelningen i kärlen, hur stort eller litet varje 
fack ska vara för respektive avfall. Enligt enkäten tycker majoriteten att indelningen är 
lagom för alla materialen. Men en stor del tycker att pappersförpackningar samt 
plastförpackningar är för liten. Glas och metall samt tidningar tycker även flera är för 
stor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den första information om systemet och testet skickades ut till hushållen några veckor 
innan testet. Då skickades ett infobrev ut om testet och det nya systemet och en 
förklaring till varför det skulle göras och hur testet skulle gå till. Därefter skickades det ut 
mer information med en sorteringsguide med instruktioner hur man skulle sortera 
respektive avfall och vad man får lägga i kärlen. Vid frågor om vad kunderna tyckte om 
informationen vi skickade ut har de varit positiva, 86% tycker att informationen har varit 
mycket bra och bra. Detta ser vi mycket positivt då alla kommuner vi har pratat med har 
sagt att kommunikation och information är A och O för ett bra införande. 
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Figur 7: Majoriteten tycker att indelningen på kärlen är lagom, det är papper och 
plastförpackningar som flest tycker är för små, och glas, metall och tidningar som är för små. 

Figur 8: 86% tycker att infobrevet vi skickade ut innan testet var bra 
eller mycket bra 

Figur 9: 86% tycker att sorteringsguiden vi skickade ut med kärlen var bra 
eller mycket bra. 
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Till kärlen fick varje hushåll en elbox och en minimizer. Elboxen är till för batterier och 
ljuskällor och hängs på kärlet när den behöver tömmas. Över 90 % tycker att elboxen 
fungerar bra eller mycket bra. Flera kommenterar att det är skönt att inte behöva samla 
batterier och glödlampor hemma och inte behöva åka till återvinningscentralen längre. 
Minimizern syfte är att komprimera mjukplasten så att den tar mindre plast i kärlet och i 
bilen. 82 % tycker att minimizern fungera bra eller mycket bra. Flera har kommenterat 
att man tidigare inte har sorterat mjukplast, men med minimizern har det blivit lättare.  

 

Kommentarer från enkäten 
”Detta är rätt väg att gå i omställningen till ett fossilfritt samhälle.” 

”Riktigt bra, det här är framtiden.” 

”Mycket bra system. Barnen hjälper gärna till vilket uppskattas!” 

” Har aldrig tidigare tänkt på att källsortera plast men tack vare minimizern gör vi det numera” 

”Den fungerar mycket, mycket bra. Inte fattade vi att vi kastade så mycket 
mjukplast i brännbart tidigare.” 

”Väldigt smidigt att sortera hemma direkt i kärlet!” 

”Hopplöst att ha koll på när vilket kärl töms. Stora och klumpiga” 

”Lite obalans i storlek på kärlen rörande papper, glas och plast” 

Två olika kärl som skall ställa fram med två olika tidsmellanrum under två olika veckodagar. Tror 
Borås energi och miljö att man har inget annat att tänka på än sopor? 

Fantastiskt nöjda. Det bästa som hänt på mycket länge, kanske någonsin vad gäller 
avfallshantering. 

”Ett mycket inspirerande och bra sätt att sortera hemma. Enkelt och smidigt. En rutin som vi 
mycket gärna vill fortsätta med.” 

”Det var inget fel på det gamla systemet. Man måste ändå åka till återvinningscentralerna med 
trädgårdsavfall och kan därmed ta glas, metall och övriga saker med sig.”  
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Figur 10: 91% tycker att elboxen fungerar mycket bra eller bra Figur 11: 82% tycker att minimizern fungerar mycket bra eller bra 
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5.2.3 Plockanalys  

Plockanalyser har gjorts i testområde 1 och 2 vilket är de testområden som haft kärlen 
under längst tid. Första plockanalysen gjordes i mitten av oktober 2018 innan testet med 
de nya kärlen startades. Därefter gjorde vi en uppföljning med en ny plockanalys i början 
på mars 2019, fem månader in i testet. Plockanalyserna gjordes hos samma hushåll i 
båda analyserna för att få ett så korrekt resultat som möjligt på förändringen. I tabell 11 
och 12 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som 
fanns i vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna. Resultat visar att andelen 
förpackningar i vit påse har minskat med 10 % och andelen brännbart har ökat med 13 
%. Detta visar att med det nya systemet har hushållen sorterat bättre än med det gamla 
systemet. Mer förpackningar har gått till återvinning och andelen brännbart restavfall har 
ökat i vit påse. Målet är givetvis att 100% ska vara brännbart restavfall i den vita påsen 
det vill säga inget matavfall eller förpackningar.  

 

 

I Tabell 13 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som fanns i 
vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna från år 2010 fram till 2019. Resultatet visar att 
andelen inte har förändrats avsevärt under åren 2010 till 2018 då vi haft samma system med 
svarta och vita påsar. Andelen har varit 22–28% andel matavfall, 30–32% förpackningar och 40–
46% brännbart. Den stora skillnaden har skett 2019 vilket är resultatet från testområdena för det 
nya insamlingssystemet där förpackningar har minskat med mer än 10 procent.  
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Figur 12: Andel brännbart restavfall är 42%, matavfall 28,4% och 
förpackningar 27% 

Figur 13: Andel förpackningar har minskat med 10% och andelen 
brännbart restavfall har ökat till 55,4% 

Figur 14: Från 2010 till 2018 har resultat sett liknande ut, fram till 2019 då vi införde ett nytt insamlingssystem, 
flerfackskärl med insamling av förpackningar och tidningar. 
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I plockanalyserna för matavfall och den svarta påsen, figur 14 och 15, fanns det ingen 
avsevärt stor förändring, matavfallet har en god renhetsgrad men fick en ännu bättre 
med det nya systemet och de nya kärlen. Matavfallet ökade med 2 % och minskade med 
brännbart och förpackningar.  

 

5.2.4 Facebookgruppen   
Syftet med gruppen var att skapa en plattform för alla i testet där de kan komma med 
snabba synpunkter och funderingar samt ha en öppen diskussion med varandra om 
systemet. Vi har också haft möjlighet att komma med uppdateringar och svara på frågor 
snabbt. Dock har vi inte haft mer än 200 medlemmar på 1000 hushåll så vi har inte 
kunnat nå ut till majoriteten. Från beskrivningen på Facebook: ” Här kan alla i 
testområdena diskutera det nya insamlingssystemet Sortera mera hemma. Vi från Borås 
Energi och Miljö svarar på frågor främst under måndag till fredag mellan klockan 07–16.”  

Facebookgruppen har varit en bra plattform för att få en bild vad kunderna tycker om 
systemet och kundernas frågor och funderingar kring det. Till en början var det mycket 
frågor om systemet, varför vi gör det? Vad vinsten är för miljö och klimat och frågor om 
hur ekonomin och taxorna kommer att ändras. Efter några veckor var det mer frågor om 
kärlen, varför det är så stora och om indelningen, framförallt att facket för papper och 
plast förpackningarna var för små. De var även fler som kom med idéer om hur det 
skulle vilja ha indelningen eller hur ofta de skulle vilja ha tömt.  

Frågor om sortering har varit många, vad som räkans som förpackning och vad som ska 
slängas vart. En slutsats har varit att mer fokus behöver läggas på information om 
sortering. Sorteringsguiden behöver vara mer utfylld vid ett införande i hela Borås, vi har 
idag en bra sorteringsapp ”Sortera smart”, som tyvärr inte många visste om.  

 

5.2.5 Kommentar från förare om arbetsmiljö 
Vid kärlhanteringen av de nya kärl som används till det nya insamlingssystemet så har 
arbetsmiljön förbättrats på grund av att man bara kan tömma ett kärl åt gången istället 
för två stycken som idag. Detta minskar stressen för chauffören då man inte kan skynda 
på genom att hämta fler kärl utan måste invänta de kärlet som töms. Att kärlen är 
utrustade med ett tredje hjul gör också kärlen mer lätthanterliga då man inte behöver 
vinkla kärlet för att få det i rullning. Chauffören anser att belastningen i axlar och armar 
har minskat på grund av det tredje hjulet och lättare hantering av kärlen.  
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Figur 15: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse innan 
testet (matavfall) 

Figur 16: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse 
under testet (matavfall)  
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6. Införandet i Borås 
Införandet i Borås kommer att ske under två faser, vi kallar faserna för flerfack och 
tvåkärl. Flerfack är den första fasen och innefattar det nya insamlingssystemet 
flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl där man kan sortera tio olika 
avfallsorter. Flerfack innefatta alla villor i Borås både i tätort och på glesbygd, alla 
fritidshus och radhus. Totalt 20 000 hushåll.  

Tvåkärl är den andra fasen och kommer att ske före och parallellt med införandet av 
flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen för att sorteringsanläggningen kommer 
avvecklas. Tvåkärlsfasen innefattar att alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha 
ett kärl för matavfall och ett kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat 
som idag. Andra lösningar som underjordsbehållare m.m. kan erbjudas. Detta görs 
beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom den optiska 
sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under fas tvåkärl kommer vi också att se 
vilka flerfamiljshus och verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfack och 
tvärtom.  

Införandet av flerfack och det nya insamlingssystemet i Borås kommer att börja hösten 
2020 ett år efter att beslutet är taget i kommunfullmäktige, detta på grund av att 
leveranserna på de speciella fyrfacksfordon är mellan 9–18 månader då det endast finns 
en tillverkare av det speciella fyrfackschassit (NTM). Under året kommer fokus att ligga 
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer att göras 
med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och delar analyseras 
fram till införandet. Det ska byggas upp en projektorganisation med ansvarsområden och 
ansvarig. En ny distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter 
samt en plan för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på 
distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta. Förberedelser som uppdatering av 
kundregistret samt uppdateringar och förberedelser av vårt affärssystem Future och 
Mobile skall också göras under året. 

Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i god tid innan de 
första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi har testat systemet i cirka ett 
år och många boråsare känner till, vet någon som har systemet, har läst om det i 
tidningen eller sett de på våra sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den 
information vi har gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den. Infoträffar 
kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som har frågor och 
funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har lagt mycket vikt på 
information och kommunikation och möten med invånarna, och alla säger att 
informationen och kommunikationen är A och O i projektet.  

Monteringen och utkörning av alla kärlen kommer att ske successiv ett område i taget, 
planen är att dela upp Borås i de distrikt som kommer att tas fram i den nya 
distriktomläggningen. Monteringen kommer att ske med egen personal och 
projektanställda. 

Med regeringens beslut med bostadsnära insamling för förpackningar och returpapper är 
en tredje del i detta arbete att finna lösningar som kan erbjudas till alla flerfamiljshus i 
Borås. Här kommer vi att arbete med olika system som vi redan idag testar på olika 
platser i Borås, bland annat miljöhus, bottentömmande behållare och kvartersnära 
återvinningsstationer.  Allt detta i nära samarbete med företagarföreningen.  

Projektplan och tidsplan för införandet finns i bifogat Excel dokument.  
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6.1 Andra beslut som ska tas med införandet 
 

6.1.1 Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre 
lägenheter.  
Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt abonnemang för att 
få med alla kunder att sortera mer för miljön och klimatet. Detta grundar sig i 
erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser att de sorterar mer och bättre med 
systemet. Det fanns också flera kunder som var negativa till systemet till en början men 
efter tidens gång blivit positiva. BEM tror därför att ett obligatoriskt system är bättre än 
att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet och den negativa 
känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner och tips lyfter också fördelarna 
av ett obligatoriskt system där också de administrativa och materialkostnader i kärl blir 
mindre.    

 

6.1.2 Papperspåse för insamling av matavfall  
Borås Energi och Miljö vill med beslutet om ett nytt insamlingssystem också besluta om 
att byta ut svart plastpåse till en papperspåse för matavfallet.  

Sen införandet av sorteringsanläggning 1994 har Borås Energi och Miljö tilldelat alla 
invånarna i Borås vita och svarta plastpåsar för brännbart restavfall respektive matavfall. 
Under åren har påsarnas kvalité ändrats beroende på olika anledningar, man har försökte 
att minska plasten och göra påsarna tunnare. Varje år köper vi in cirka 30 miljoner 
plastpåsar för 10 miljoner kronor, påsarna är av återvunnen och fossilplast, andel 
beroende på tillverkare.  

Ett test av papperspåse har gjorts men har inte fungerat i dagens system på grund av 
det optiska sorteringssystemet.  

Borås Energi och Miljö vill byta ut den svarta plastpåsen mot en papperspåse och sluta 
att dela ut den vita påsen för restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart 
restavfall får varje hushåll själva anskaffa. 

Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, det blir 
lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och vikten minskar med 
upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan plast är fossil. Vid dagens 
användning av plastpåsar är man tvungen att först sortera ut all plast. Papper minskar 
andelen rejekt från förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen, mer 
biogas kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i biogödsel 
som spridds på åkrar. Vid årsskiftet kommer också kraven på synliga förordningar i 
biogödsel bland annat plast att skärpas och vi kommer få svårt att följa dem om vi inte 
tar bort plastpåsen.  

Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, plast är och 
har varit ett problem för våra anläggningen, det fastnar och orsaker stopp för rengöring 
och tömning.  Driftproblem och behovet av underhållsinsatser minskar och anläggningens 
tillgänglighet ökar om papperspåse används istället för plastpåse för insamling av 
matavfall. 
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Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse för brännbart 
restavfall, endast en papperspåse för matavfallet, en årsförbrukning varje år enligt 
branschföreningen Avfall Sveriges statistik.  

 

6.1.3 Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra kommuner är 
betydelsen av avisering och tillgänglig information om hämtningen av kärlen.  

Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en avisering på kärlen då det är svårt 
att komma ihåg när varje kärl ska tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en 
gång i månaden, många anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera 
kommuner som har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika 
sätt som mejl, sms, hemsida och mina sidor.  

Borås Energi och Miljö kommer att arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas 
önskemål om att få bättre kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.  

 

6.1.4 Materialhall  
Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området Sobacken för lagring 
av förpackningar och tidningar som kommer att samlas in med det nya 
insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt liknande byggnader för sitt 
material. Fördelarna med en materialhall är att alla material finns på samma plats och 
tippningen blir mycket effektivare än idag. Materialet blir också skyddat från vind och 
väta vilket ökar ersättningen på materialet och problemen med nedskräpning på området 
av papper och plast minskar avsevärt.  
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Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse för brännbart 
restavfall, endast en papperspåse för matavfallet, en årsförbrukning varje år enligt 
branschföreningen Avfall Sveriges statistik.  

 

6.1.3 Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand 
Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra kommuner är 
betydelsen av avisering och tillgänglig information om hämtningen av kärlen.  

Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en avisering på kärlen då det är svårt 
att komma ihåg när varje kärl ska tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en 
gång i månaden, många anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera 
kommuner som har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika 
sätt som mejl, sms, hemsida och mina sidor.  

Borås Energi och Miljö kommer att arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas 
önskemål om att få bättre kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.  

 

6.1.4 Materialhall  
Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området Sobacken för lagring 
av förpackningar och tidningar som kommer att samlas in med det nya 
insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt liknande byggnader för sitt 
material. Fördelarna med en materialhall är att alla material finns på samma plats och 
tippningen blir mycket effektivare än idag. Materialet blir också skyddat från vind och 
väta vilket ökar ersättningen på materialet och problemen med nedskräpning på området 
av papper och plast minskar avsevärt.  
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7. Ekonomin  
Vid ett införande av ett nytt insamlingssystem kommer olika investeringar att behöva 
göras, med nya fordon och nya kärl. Andra kostnader är personalkostnader, 
projektkostnader så som projektanställda för montering och utkörning samt lokaler för 
montering. Ekonomin är baserade på dagens kostnader och antal hushåll. En 
omvärldsbevakning har gjorts där andra kommuner har kontaktats som infört flerfack 
och därifrån samlat in data och erfarenheter.  

Nedan presenteras investeringskostnaderna för ett nytt insamlingssystem i Borås med 
flerfackssystemet för villor, fritidshus och små flerfamiljshus samt två kärls modellen för 
stora flerfamiljshus och verksamheter.  

Kärl och tillbehör är den stora delen i investeringskostnaderna, fordon räknas ej med i 
investeringen då det Borås Stad och Servicekontoret som köper in fordon och Borås 
Energi och Miljö leasar fordonen. Den andra delen är projektkostnaderna med utkörning 
och montering samt projektanställda, information och kampanjmaterial. De finns även 
med oförutsedda kostnader på 15%. 

 

Investeringskostnader 

Komponent/moment A pris Antal Total 

Kärl 1 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 
Kärl 2 (370 L) 1580 19 100 28 800 000 

Kärl 1 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Kärl 2 (660 L) 2700 700 1 800 000 

Minimizer 60 21 300 1 300 000 

Elbox  92 21 300 2 000 000 

Taggar  13 43 900 600 000 

140 liter kärl -matavfall  305 6 097 1 900 000 

Utkörning och montering 
  

8 000 000 

Kommunikation och information 
  

2 400 000 

Projektanställda (5 st)   
 

5 4 500 000 

Lokaler (montering av kärl) 
  

2 000 000 

Redan genomförd investering i 
testområde 2019 

  
2 000 000 

 Totalt investeringsbehov för projektet 
  

85 900 000 

Materialhall 
  

40 000 000 

Oförutsedda kostnader 15%   
  

18 500 000 

Summa projekt +materialhall + 
oförutsedda kostnader 

  
144 400 000 
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Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och 
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full 
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Producenterna ska 
enligt förordningarna och Naturvårdsverket riktlinjer bekosta insamlingen med fordon, 
drift samt kärl och behållare för förpackningar och tidningar.  

I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för flerfacksystemet utan 
ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle kosta per år. I den andra 
kolumnen kan man se kostnaderna med den ersättningen som Borås Energi och Miljö har 
fått som förslag från Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908 
tkr, enligt Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av 
producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas på 
avfallstaxan och betalas av våra kunder.  

Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte kommunen lägga på 
avfallstaxan 2021, därför har vi en differensen på 492 tkr som vi inte får täcka upp på 
taxan. Många kommuner anser att FTI har lämnat en för låg ersättning som inte täcker 
de kostnader de ska stå för. Flera kommuner att skickat in skrivelser till 
Naturvårdsverket om detta och arbetar för att få högre ersättningar.  

Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka den 
bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta skulle innebära att 
vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att täcka alla kostnader för ett nytt 
insamlingssystem.  

 

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr) 
 

  Flerfack Utan 
ersättning 

Flerfack Med 
9,9 Mkr 

ersättning 
 Overheadkostnader + admin + ränta  12 500 12 300 
 ÅVC, drift och behandling  23 000 23 000 

 Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m 16 900 15 300 

 Påsar (inköp, lagring, utkörning)  3 800 3 800 

Insamling - hushåll och förpackningar 14 800 10 600 

Kärlkostnad 7 000 3 000 
 Behandlingsavgift 8 700 8 700 

 Kranbil och sopsug insamling 3 000 3 000 
Projektkostnader  4 900 4 500 
 Summa kostnader 94 600 84 200    

Ersättning från FTI 
 

9 908 
Betalas inte på taxan (Ska betalas av 
FTI)  

 
-10 400 

Differens  
 

-492 
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Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna  

• 1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar  
• 3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive fordonskostnader, 

driftkostnader  
• 1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare  
• 4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).  
• 0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter  
• 0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall  
• 10,4 Mkr – Summa  

Resterande kostnader ska belasta taxan  

Återvinningstaxan – förändring  
Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av organisationerna 
som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). FTI har 
presenterat en ersättning för insamlingen av förpackningar och tidningar och det är 
denna ersättning vi har räknat på i detta besluts underlag. Men denna ersättning 
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som 
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%).  Dock är 130 liters kärlet ett 
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan 
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en 
årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för att få en jämnare 
taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt som kommer ske de 
kommande åren. 

 

Kärl typ                       Procent höjning                         Kronor höjning/år 

(130 L) (37%)                             7%                                           166 kr 

190 L (43%)                                0%                                                0 kr 

240 L (16%)                             - 4,7%                                            -120 kr 

370 L (3%)                               -16,8%                                           -490 kr 

 

 

 

  

Kärl typ Dagens taxa Kalkylerad taxa Ny taxa 

190 L 2 430 kr 2 340 kr 2 430 kr 

240 L 2 550 kr 2 340 kr 2 430 kr 

370 L 2 920 kr 2 340 kr 2 430 kr 
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Insamlings alternativ och skift  

Det har varit diskussioner om skift för det nya insamlingssystemet där det har 
diskuterats och tagit fram kostnader för tre olika alternativ. Dagtid som vi har idag där vi 
skulle hinna med 300 kärl per bil och behöva 13 fordon samt 13 förare.  

2-skift där vi kör 300 kärl dagtid och 200 kärl kvällstid per bil. Här skulle vi behöva 9 
fordon och 17 förare, avskrivningen på fordonen skulle med 2-skift gå ner från 6 till 4 år 
vilket påverkar kostnaderna.  

Dagtid med tippning och fordonsvård kväll som är det alternativet Borås Energi och Miljö 
har valt där behövs det 11 fordon och 13 förare. Dagtid med tippning och fordonsvård är 
det billigaste och mest effektivaste alternativet, fordonen utnyttjas mer och det finns 
avsätt tid att tvätta och vårda fordonen för bästa hållbarhet och livslängd.  
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033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-02-17 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01091 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för 
år 2020 godkänns.            

Sammanfattning 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt 
budget och verksamhetsplan 2020 för medlemskommunernas godkännande. 
Medlemsavgiften är oförändrad 78 kr/invånare för 2020 avseende förbundets 
basverksamhet. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas årligen upp 
med 2,5 %.            

Ärendet i sin helhet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 6 
december 2019 för egen del antagit samt översänt förbundets budget och 
verksamhetsplan för 2020 till medlemskommunerna för godkännande.  

Medlemsavgiften för år 2020 är beslutad till 78 kr/invånare, vilket är oförändrat 
från år 2019. Medlemsavgiften för den adjungerade medlemmen Varbergs 
kommun ligger också oförändrat på 11 kr/invånare. Anslag för tilldelning av 
tillväxtmedel ligger liksom tidigare år på 17,5 mnkr varav medlemskommunerna 
bidrar med 8 mnkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.  

Verksamheten i Business Region Borås, BRB, finansieras med oförändrad 
avgift på 6 kr/invånare, vilket för Borås del är 675 426 kr 2020.   

Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och 
verksamheterna bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas 
ersättningar och andra intäkter. Avgifterna räknas enligt beslut upp med 2,5 % 
årligen och för 2020 uppgår avgifterna för Borås del till 6 041 720 kr för Navet 
och 1 524 007 kr för Medarbetarcentrum.  

Under 2018 påbörjades en ny verksamhet där Boråsregionen tillhandahåller 
Dataskyddsombud för de medverkande kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt flera av 
kommunernas majoritetsägda bolag, SÄRF och Sjuhärads samordningsförbund. 
För Borås del är avgiften 1 019 059 kr. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Verksamheten i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finansieras med lika delar 
av Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna, vilket för Borås del 
blir 569 609 kr för 2020. 

Förbundet budgeterar ett nollresultat med en budgetomslutning för förbundets 
basverksamhet på 13 636 tkr. De finansiella målen att kostnaderna inte ska 
överstiga intäkterna samt att det egna kapitalet ska uppgå till lägst 4 mnkr 
kvarstår.  

Budgetomslutning 2020 för Business Region Borås är 1 352 tkr, Navet 18 900 
tkr, Medarbetarcentrum 2 900 tkr och Närvårdssamverkan 2 281 tkr.  

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-01-20 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-01-20 
3. Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund  

 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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    Medlemskommunerna Boråsregionen  
    Sjuhärads kommunalförbund  

 

 

Budget och verksamhetsplan 2020  
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 6 december 2019 att 
för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2020 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande.  

Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund senast 
2020-03-27 på  

info@borasregionen.se  

alternativt  

Linda Bergholtz 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Skaraborgsvägen 1A 
506 30 Borås  

 
 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 
 

 

Linda Bergholtz 
Administrativ chef  

 

Bilagor: 

1. Protokollsutdrag 2019-12-06 
2. Budget och verksamhetsplan 2020 
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11 BBoorrååssrreeggiioonneenn  SSjjuuhhäärraaddss  kkoommmmuunnaallfföörrbbuunndd  

11..11 OOrrggaanniissaattiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som 
beslutats av medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss röststyrka och 
som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens arbetar med 
strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser Boråsregionen representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för 
VästKom, Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU), det politiska samrådsorganet SRO samt 
ägarrepresentanter till delägda bolag. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och organisationer på 

regional nivå 

11..22 VVeerrkkssaammhheettssoommrrååddeenn  
Förbundets verksamhet handlar till stor del om att biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och 
delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. Arbetet är indelat i två områden kopplat till de 
politiska beredningarna. 
 
I ansvarsområdet Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, 
kollektivtrafik, tillväxt, kultur, verksamhetsutveckling med stöd av IT, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
I välfärdsområdet ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och 
familjeomsorg. Inom området kompetens ingår alla skolformer, men inriktningen är gymnasie- och vuxenutbildning 
som i sin tur har fokus på dagens och framtidens arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling inom 
verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och nationell nivå. 

11..33 DDeellääggaarrsskkaapp  
Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolaget Gryning Vård AB; ett gemensamt bolag för de offentliga sociala 
institutionerna – hem för vård och boende. Förbundet är också delägare i Mediapoolen AB - ett bolag för den 
gemensamma läromedelsförsörjningen i Västra Götaland, exklusive Göteborgsregionen. Till detta finns även 
VästKom, en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland, som på regional nivå ska 
företräda och samordna kommunernas intressen.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

B 1108

 

4 
 

22 BBuuddggeett  oocchh  ffiinnaannssiieerriinngg  

22..11 GGoodd  eekkoonnoommiisskk  hhuusshhåållllnniinngg  
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. 
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande och riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

22..11..11 FFiinnaannssiieellllaa  mmååll  
Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

22..22 FFöörrbbuunnddeettss  ssaammllaaddee  vveerrkkssaammhheett  
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet 
science center och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 

    
22002200  

IInnkkll  ttiillllvvääxxttmmeeddeell  VVGGRR  
22001199  

EExxkkll  ttiillllvvääxxttmmeeddeell  VVGGRR  

IINNTTÄÄKKTTEERR    8800  119933  225522  7733  337788  993344  

KKOOSSTTNNAADDEERR    
   

Personal  27 897 206 28 191 333  

Övriga kostnader  9 182 716 15 956 381 

Tjänster  43 083 890 29 200 576 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   8800  116633  881122  7733  334488  229900  

RREESSUULLTTAATT    2299  444400  3300  664444  
 

22..33 BBaassvveerrkkssaammhheett  
Medlemsavgiften för 2020 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och  
37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.  
 

    
22002200  

22001199    
Inkl tillväxtmedel och Dso 

IINNTTÄÄKKTTEERR      1133  663366  007700  4477  664422  998855  

KKOOSSTTNNAADDEERR    
   

Personal   10 802 023 11 350 959 

Övriga kostnader   1 516 393 9 535 683 

Tjänster   1 317 654 26 756 343 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR    1133  663366  007700  4477  664422  998855  

RREESSUULLTTAATT    00  00  
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22 BBuuddggeett  oocchh  ffiinnaannssiieerriinngg  

22..11 GGoodd  eekkoonnoommiisskk  hhuusshhåållllnniinngg  
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och regioner ha god ekonomisk hushållning. 
Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande och riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för 

Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer 

och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som ytterst 

sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

22..11..11 FFiinnaannssiieellllaa  mmååll  
Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 2020 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

22..22 FFöörrbbuunnddeettss  ssaammllaaddee  vveerrkkssaammhheett  
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet 
science center och Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.  
 

    
22002200  

IInnkkll  ttiillllvvääxxttmmeeddeell  VVGGRR  
22001199  

EExxkkll  ttiillllvvääxxttmmeeddeell  VVGGRR  

IINNTTÄÄKKTTEERR    8800  119933  225522  7733  337788  993344  

KKOOSSTTNNAADDEERR    
   

Personal  27 897 206 28 191 333  

Övriga kostnader  9 182 716 15 956 381 

Tjänster  43 083 890 29 200 576 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   8800  116633  881122  7733  334488  229900  

RREESSUULLTTAATT    2299  444400  3300  664444  
 

22..33 BBaassvveerrkkssaammhheett  
Medlemsavgiften för 2020 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av basverksamhet och  
37 kronor för finansiering av tillväxtmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 11 kronor/invånare.  
 

    
22002200  

22001199    
Inkl tillväxtmedel och Dso 

IINNTTÄÄKKTTEERR      1133  663366  007700  4477  664422  998855  

KKOOSSTTNNAADDEERR    
   

Personal   10 802 023 11 350 959 

Övriga kostnader   1 516 393 9 535 683 

Tjänster   1 317 654 26 756 343 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR    1133  663366  007700  4477  664422  998855  

RREESSUULLTTAATT    00  00  
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22..44 TTiillllvvääxxttmmeeddeell  oocchh  pprroojjeekktt  
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra 
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. 
Pågående interna projekt omsätter ca 20 000 tkr. 
 
    22002200  

IINNTTÄÄKKTTEERR      3388  771155  115566  

KKOOSSTTNNAADDEERR    3388  771155  115566  

RREESSUULLTTAATT    00  
 

22..55 BBuussiinneessss  RReeggiioonn  BBoorrååss  
Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 6 kronor/invånare.  
  
    22002200  22001199  

IINNTTÄÄKKTTEERR      11  335522  119900  11  334422  110044  

KKOOSSTTNNAADDEERR      

Personal  521 245 680 855 

Övriga kostnader  322 452 207 885 

Tjänster  508 493 453 364 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   11  335522  119900  11  334422  110044  

RREESSUULLTTAATT    00  00  
 

22..66 DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  
Medverkande kommuner är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Medverkar gör också flera av kommunernas majoritetsägda bolag, Södra Älvsborgs Räddningsförbund och 
Sjuhärads Samordningsförbund. Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 129 tkr per deltagande 
kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare.  
 

    22002200  

IINNTTÄÄKKTTEERR      22  440099  331122  

KKOOSSTTNNAADDEERR    
Personal  1 730 963 

Övriga kostnader  144 408 

Tjänster  533 941 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   22  440099  331122  

RREESSUULLTTAATT    00  
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22..77 MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  
Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut 
upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga.  
 
    22002200  22001199  

IINNTTÄÄKKTTEERR      22  990000  000000  33  006600  000000  

KKOOSSTTNNAADDEERR      

Personal  2 394 705 2 578 664 

Övriga kostnader  144 462 147 928 

Tjänster   360 833 333 408 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   22  990000  000000  33  006600  000000  

RREESSUULLTTAATT    00  00  
 

22..88 NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr  
Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. 
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda 
tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma 
att sökas för att finansiera projekt. 
 
    22002200  22001199  

IINNTTÄÄKKTTEERR      1188  889999  883300  1199  007700  116633  

KKOOSSTTNNAADDEERR      
Personal  10 803 679 12 014 519 

Övriga kostnader  6 914 093 5 895 000 

Tjänster  1 152 618 1 130 000 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   1188  887700  339900  1199  003399  551199  

RREESSUULLTTAATT    2299  444400  3300  664444  
 

22..99 NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg  
I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.   
 
Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader 
fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas 
för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt.  
 
    22002200  22001199  

IINNTTÄÄKKTTEERR      22  228800  669944  22  226633  668822  

KKOOSSTTNNAADDEERR    
  

Personal  1 644 591 1 566 336 

Övriga kostnader  140 908 169 885 

Tjänster  495 195 527 461 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   22  228800  669944  22  226633  668822  

RREESSUULLTTAATT    00  00  
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22..77 MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  
Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med Medarbetarcentrum. Avgiften räknas enligt beslut 
upp med 2,5 % årligen. Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga.  
 
    22002200  22001199  

IINNTTÄÄKKTTEERR      22  990000  000000  33  006600  000000  

KKOOSSTTNNAADDEERR      

Personal  2 394 705 2 578 664 

Övriga kostnader  144 462 147 928 

Tjänster   360 833 333 408 
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22..88 NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr  
Avtalskommuner är Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Avgiften räknas enligt beslut upp med 2,5 % årligen. 
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda 
tjänster till avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma 
att sökas för att finansiera projekt. 
 
    22002200  22001199  

IINNTTÄÄKKTTEERR      1188  889999  883300  1199  007700  116633  

KKOOSSTTNNAADDEERR      
Personal  10 803 679 12 014 519 

Övriga kostnader  6 914 093 5 895 000 

Tjänster  1 152 618 1 130 000 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   1188  887700  339900  1199  003399  551199  

RREESSUULLTTAATT    2299  444400  3300  664444  
 

22..99 NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg  
I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.   
 
Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna för resterande 50 %. Kommunernas kostnader 
fördelas utifrån invånarantal. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel komma att sökas 
för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt.  
 
    22002200  22001199  

IINNTTÄÄKKTTEERR      22  228800  669944  22  226633  668822  

KKOOSSTTNNAADDEERR    
  

Personal  1 644 591 1 566 336 

Övriga kostnader  140 908 169 885 

Tjänster  495 195 527 461 

SSUUMMMMAA  KKOOSSTTNNAADDEERR   22  228800  669944  22  226633  668822  

RREESSUULLTTAATT    00  00  
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33 MMååll  oocchh  ssttyyrraannddee  ddookkuummeenntt  
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  
 
Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en delregional 
strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt 
prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att styra mot Västra Götalands 
gemensamma vision om Det goda livet. Inom kulturområdet anger Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och 
inriktning. 

33..11 PPrriioorriitteerraaddee  oommrrååddeenn  uurr  eetttt  fflleerråårrssppeerrssppeekkttiivv  
2020-2021 sker en satsning på att ta fram en gemensam struktur- och framtidsbild inom Boråsregionen samt 
specifika satsningar inom områdena besöksnäring, miljöstrategisk samverkan, kompetensförsörjning och 
infrastruktur. 

33..22 FFookkuussoommrrååddeenn  
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets fokusområden. För 
att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden gällande infrastruktur och social 
välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

33..33 MMååll  22002200  
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten samt 
Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.  
 
Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja gränsöverskridande 
samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker utifrån en modell där 
projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens näringsliv. Organisationer skickar 
därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade behoven. Medel kan även sökas inom 
områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala 
planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Medverkan i processen RUS 2021–2030, 
effektutvärdering av beviljade projekt och 
förstudier 

Tillväxtmedel 
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33..33..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    
Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

SKL:s insiktsmätning Näringsliv/BRB 

Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst fem investeringsförfrågningar via 
Business Sweden 

Näringsliv/BRB 

Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjnings-
arbete framtaget, Praktikplatsen.se samt 
Kompetensmäkleri används av 
deltagande kommuner 

Kompetens 

Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
UtbildningsBoost  

 

33..33..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    
Mål Mätetal Verksamhet 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Modell för validering av formell och reell 
kompetens prövas 

Kompetens 
Kompetensslussen 

Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

90 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Välfärd 

Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

 

33..33..33 SSääkkeerrssttäällllaa  mmööjjlliigghheetteerrnnaa  ttiillll  ssaammvveerrkkaann  fföörr  iinnvvåånnaarrnnaa    
Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam struktur- och framtidsbild ska 
vara vägledande för Boråsregionens 
utveckling  

Beslutad struktur- och framtidsbild Samhällsplanering 

Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Antal genomförda aktiviteter i 
eHandlingsplanen 

eKontoret 

Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 90 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Samtliga 
verksamheter 

 

33..33..44 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Förslag till Regional avfallsplan 
framtagen 

Regional 
avfallsplan 
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33..33..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    
Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

SKL:s insiktsmätning Näringsliv/BRB 

Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst fem investeringsförfrågningar via 
Business Sweden 

Näringsliv/BRB 

Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjnings-
arbete framtaget, Praktikplatsen.se samt 
Kompetensmäkleri används av 
deltagande kommuner 

Kompetens 

Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
UtbildningsBoost  

 

33..33..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    
Mål Mätetal Verksamhet 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Modell för validering av formell och reell 
kompetens prövas 

Kompetens 
Kompetensslussen 

Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

90 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Välfärd 

Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

 

33..33..33 SSääkkeerrssttäällllaa  mmööjjlliigghheetteerrnnaa  ttiillll  ssaammvveerrkkaann  fföörr  iinnvvåånnaarrnnaa    
Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam struktur- och framtidsbild ska 
vara vägledande för Boråsregionens 
utveckling  

Beslutad struktur- och framtidsbild Samhällsplanering 

Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Antal genomförda aktiviteter i 
eHandlingsplanen 

eKontoret 

Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 90 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Samtliga 
verksamheter 

 

33..33..44 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Förslag till Regional avfallsplan 
framtagen 

Regional 
avfallsplan 
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33..33..55 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier, två nya samverkansprojekt 
samt en temadag 

Kultur 

Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen, gemensam modell för att 
arrangera internationella 
idrottsevenemang framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

 

33..33..66 VVeerrkkaa  fföörr  eenn  vvääll  ffuunnggeerraannddee  iinnffrraassttrruukkttuurr  oocchh  kkoolllleekkttiivvttrraaffiikk    
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur 

 

33..33..77 UUttvveecckkllaa  ssaammvveerrkkaann  fföörr  eenn  ggoodd  oocchh  eeffffeekkttiivv  vvåårrdd  oocchh  oommssoorrgg  
Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 

Välfärd 

Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 
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44 DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

44..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee  
Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra 
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, 
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. 
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter;  
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos 
allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges 
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

44..22 MMååll  22002200  
Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten 
 

Mål Mätetal 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret verktyg som 

skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~80) ska under året ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~20) ska under året ha 
genomfört minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör 

den personliga integriteten 
• Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i 

det interna arbetet med kulturfrågor som rör 
den personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) 
och mer komplexa (15) frågor och utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) 
för att informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) 
samt publicera ca 4 nyhetsbrev 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp 

vid personuppgiftsincidenter 
• Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen 

för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och 
bekräftade personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten 
som önskar hjälp med ärenden, information med mera. 
Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren 
inom 5 arbetsdagar 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande ses som en 

självklar partner när det gäller 
dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta 
värdefulla nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta 
nätverk (6) och utbildningar (6) 

Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll till de 

kommunala verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av gångna periodens 
verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och 
skapa relevant verksamhetsplan och budget 
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44 DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

44..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee  
Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att de har bra 
tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den personliga integriteten 
hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet avses exempelvis förvaltningar, 
kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. 
Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig kontroll 
över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska antalet incidenter;  
vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och minska kommunens anseende hos 
allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det behövs, ges 
också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

44..22 MMååll  22002200  
Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten 
 

Mål Mätetal 
Granska 
• Tillhandahålla ett konkret verktyg som 

skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~80) ska under året ha genomfört 
minst en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~20) ska under året ha 
genomfört minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

Kunskap 
• Tillhandahålla experttjänst i frågor som rör 

den personliga integriteten 
• Tillhandahålla möjlighet att låta DSO bidra i 

det interna arbetet med kulturfrågor som rör 
den personliga integriteten 

• Bidra till kompetenshöjning i de kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna med råd i enkla (45) 
och mer komplexa (15) frågor och utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och personalträffar/APT (30) 
för att informera om dataskydd och stärka 
medvetenheten kring integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 utbildningsaktiviteter) 
samt publicera ca 4 nyhetsbrev 

Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- och bedömningshjälp 

vid personuppgiftsincidenter 
• Tillhandahålla en kontaktpunkt inom ramen 

för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla misstänkta och 
bekräftade personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter och tillsynsmyndigheten 
som önskar hjälp med ärenden, information med mera. 
Alla ärenden ska vara återkopplade till frågeställaren 
inom 5 arbetsdagar 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska fortlöpande ses som en 

självklar partner när det gäller 
dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och kontinuerligt inhämta 
värdefulla nyheter och kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), deltagande i relevanta 
nätverk (6) och utbildningar (6) 

Planera 
• Skapa än mer relevant innehåll till de 

kommunala verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av gångna periodens 
verksamhet bättre möta efterfrågade aktiviteter och 
skapa relevant verksamhetsplan och budget 
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55 MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

55..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee  
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en lönsam 
personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och grupputveckling samt 
individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara medarbetarnas kompetens, arbetar för 
välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation såväl för chefer som för medarbetare. Medarbetarcentrum 
inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring.  

55..22 MMååll  22002200  
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är 
attraktiva arbetsgivare. 
 

Mål Mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ett ökat användande  
• Bidra till personalrörlighet genom 

jobbmatchning 
• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av 

tjänster utifrån kommunernas behov  
• Bidra till att nödvändig kunskap och 

kompetens finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, exempelvis 
genom ledarskapsprogrammet 

• Vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social arbetsmiljö för 
att bidra till ökad hälsa hos 
medarbetarna, högre prestationer i 
grupper och för ökad attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Vara ett stöd för de kommuner som 
fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 

• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på 
ett lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter 
för att anpassa utbudet efter kommunernas behov 

• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet 
• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom 

omvärldsbevakning, nätverk och 
kompetensutvecklingsinsatser 

• En årlig dialogträff med HR-personal/chefer 
• En årlig dialogträff med fackliga representanter 
• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, 

både på individ- och gruppnivå 
• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i 

medlemskommunerna 
• Fyra styrgruppsmöten 
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66 NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr    

66..11 UUppppddrraagg,,  vviissiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten 
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och 
samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar 
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett 
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.  

66..22 MMååll  22002200  
Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till 
varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är 
den övergripande stora utmaningen. 
 

66..22..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    
Långsiktigt mål Mål 2020 
Stimulera ökat entreprenörskap 
genom att verka för att 
använda och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Tillsammans med ett Science center skriva en ansökan om att ta fram ett 
nytt entreprenöriellt tema med Agenda 2030 fokus 

• Utvärdera minst två teman utifrån med avseende på entreprenöriella 
kompetenserna 

• Genomföra ett tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för 
minst 10 klasser 

• Utveckla en ungdomsaktivitet på sommaren, med minst 30 ungdomar 
• Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 

för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 
elever 

• Handleda minst tre UF-företag inom Agenda 2030 
• Upparbeta företagskontakter 

 

66..22..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    
Långsiktigt mål Mål 2020 
Alla elever i grundskolan ska ha 
god tillgång till material och 
undervisning i naturvetenskap, 
teknik och matematik 
 
 

• Ta fram utlåningsmaterial som täcker delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och 
matematik 

• Minst 20 000 elever på Navet-teman 
• Minst 1 000 elever på teman i matematik 
• Minst 500 elever i teman om programmering 
• Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala 

målen 
• Minst tre nya teman tas fram under året 
• En satsning på ett strukturerat program för uteverksamhet för elever åk 

1 till 6 genomförs 
• Nytt astronomitema  
• Minst två utvärderingar av skolprojekt 
• Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 
• Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 
• Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 
• Minst 800 lärutbildningsdagar i grupprocesser 
• Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar genomförs 
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66 NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr    

66..11 UUppppddrraagg,,  vviissiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att öka lusten 
till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya metoder och 
samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar 
utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett 
sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik.  

66..22 MMååll  22002200  
Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av styrgruppen. Till 
varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de globala målen såväl lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och allmänhet engagerade i vår framtid är 
den övergripande stora utmaningen. 
 

66..22..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    
Långsiktigt mål Mål 2020 
Stimulera ökat entreprenörskap 
genom att verka för att 
använda och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

• Tillsammans med ett Science center skriva en ansökan om att ta fram ett 
nytt entreprenöriellt tema med Agenda 2030 fokus 

• Utvärdera minst två teman utifrån med avseende på entreprenöriella 
kompetenserna 

• Genomföra ett tekniktema tillsammans med teknikföretag för åk 8 för 
minst 10 klasser 

• Utveckla en ungdomsaktivitet på sommaren, med minst 30 ungdomar 
• Genomföra ett två veckors ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 1 

för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan med företag för minst 100 
elever 

• Handleda minst tre UF-företag inom Agenda 2030 
• Upparbeta företagskontakter 

 

66..22..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    
Långsiktigt mål Mål 2020 
Alla elever i grundskolan ska ha 
god tillgång till material och 
undervisning i naturvetenskap, 
teknik och matematik 
 
 

• Ta fram utlåningsmaterial som täcker delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och 
matematik 

• Minst 20 000 elever på Navet-teman 
• Minst 1 000 elever på teman i matematik 
• Minst 500 elever i teman om programmering 
• Minst 500 elever på teman med fokus på Agenda 2030 och de globala 

målen 
• Minst tre nya teman tas fram under året 
• En satsning på ett strukturerat program för uteverksamhet för elever åk 

1 till 6 genomförs 
• Nytt astronomitema  
• Minst två utvärderingar av skolprojekt 
• Minst 200 pedagoger på utbildning inom naturvetenskap och teknik 
• Minst 500 pedagoger på utbildning i matematik 
• Minst 800 pedagoger utbildas i programmering och digitala verktyg 
• Minst 800 lärutbildningsdagar i grupprocesser 
• Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar genomförs 
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Verka för att fler unga fullföljer 
sina studier 

• Navet upparbetar kontakter i två utsatta områden i Borås för att kunna 
få kontakt med föräldrar och barn 

• Utarbetar en projektplan för interkulturell dialog. Navet tar fram två 
utbildningar i interkulturell dialog 

• Navet deltar i minst fem öppna aktiviteter i utsatta områden i Borås 
• Navet genomför minst tre utbildningar för vuxna i interkulturell dialog 
• Navet möter minst 100 personer från SFI 
• Nytt drogförebyggande tema tas fram och genomförs i ett utsatt område  
• Fortsatt utvecklingsarbete inom interkulturell dialog och entreprenöriellt 

lärande med minst två utbildningar för personalen 
• Minst fyra skolor får utbildning och processhandledning (PIF, 

Processutveckling i fokus) ca 75 lärare  
• En ansökan om fortsatta projektmedel till PIF skrivs 
• Utveckla VVV-plattformen för kommunikation med användare 
• Navet definierar nyckelfunktioner för rum för lärande med hjälp av 

elever på gymnasiesärskolan 
Navet ingår som en del i 
utvecklingsarbetet av skolan i 
avtalskommunerna 

• Årliga möten med ledningsgrupp i avtalskommunerna 
• Minst två möten med utvecklingsledarna i avtalskommunerna 
• Analys av måluppfyllelsen i avtalskommuner görs och diskuteras med 

respektive kommun 
• Analyserar, uppföljning av statistik kring fullföljda studier och 

måluppfyllelse, minst två seminarier i personalen 
• Navet utreder idén på filialer i våra avtalskommuner 

Navet är en arena för teknik 
och vårdyrken   

• Navet samverkar i minst två mässor där vård och teknikjobb exponeras 
för ungdomar 

• Navet genomför tekniktema med minst 400 elever 
• Navet genomför läsårstemat Drömstaden för minst 300 elever 

Navet bidrar till ökad digital 
kompetens 

• Navet arbetar strukturerat med minst en kommun med 
kompetensutveckling i digital kompetens, minst 100 pedagoger i en 
långsiktig satsning 

• Under 2020 förbereds för en digital maker space för allmänheten i 
samarbete med Science park 

Navet stimulerar intresse och 
ökar allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

• Navet genomför minst fem publika aktiviteter lokalt regionalt 
• Minst tio föreläsningar på Navet med allmänheten som målgrupp 
• Synas i minst fem lokala medier 
• Navet tar fram en kommunikationsplan 
• Arbeta internt med begreppet vetenskapligt kapital  
• Intern grupprocessutbildning genomförs, minst fyra tillfällen med extern 

processledare 
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66..22..33 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  
Långsiktigt mål Mål 2020 
Navet stimulerar intresse och 
ökar kunskapsnivån om Agenda 
2030 

• Navet utvecklar ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en 
öppen arena för alla 

• Projektet Passion for climate genomförs tillsammans med 
organisationen Twisted feet program för minst 10 klasser 

• En ny utställning i astronomi fokus Jorden och det kosmiska kretsloppet 
öppnas  

• Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen   
• Navet utformar avslutande aktiviteter i projektet Utveckla landsbygden 
• Under 2020-2021 är huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en 

innovation hub tillsammans med Borås Stad och Science park 
• Temat Drömstaden genomförs med minst tio klasser 
• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare 

minst en kommun 
• Utbildningsdag med tjänstemän i minst tre kommuner på tema Agenda 

2030 
• Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam 

 

66..22..44 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr  
Långsiktigt mål Mål 2020 
Navet ska verka nationellt och 
internationellt   

• Navet genomför en turné med Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 
• Minst fyra föreställningar inom projektet Nord plus genomförs 
• Navet håller i minst två sessions på ECSITE, The European network of 

Science centres and museums 
• Navet deltar med en session på NSCF, Nordiska science center förbundet 
• Navet deltar i utveckling av SSCF, Svenska Science centerföreningen 

genom att deltaga i minst två möten 
• Söker efter finansiering av en plattform för kommunikation med VR-

teknik 
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66..22..33 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  
Långsiktigt mål Mål 2020 
Navet stimulerar intresse och 
ökar kunskapsnivån om Agenda 
2030 

• Navet utvecklar ett område/utställning kring Agenda 2030 som är en 
öppen arena för alla 

• Projektet Passion for climate genomförs tillsammans med 
organisationen Twisted feet program för minst 10 klasser 

• En ny utställning i astronomi fokus Jorden och det kosmiska kretsloppet 
öppnas  

• Navet analyserar den egna verksamheten utifrån de Globala målen   
• Navet utformar avslutande aktiviteter i projektet Utveckla landsbygden 
• Under 2020-2021 är huvudfokus unga 15 till 25 år. Arenan är en 

innovation hub tillsammans med Borås Stad och Science park 
• Temat Drömstaden genomförs med minst tio klasser 
• Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas vidare och sprids till ytterligare 

minst en kommun 
• Utbildningsdag med tjänstemän i minst tre kommuner på tema Agenda 

2030 
• Utbildningar för politiker Borås och i Da Nang Vietnam 

 

66..22..44 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr  
Långsiktigt mål Mål 2020 
Navet ska verka nationellt och 
internationellt   

• Navet genomför en turné med Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 
• Minst fyra föreställningar inom projektet Nord plus genomförs 
• Navet håller i minst två sessions på ECSITE, The European network of 

Science centres and museums 
• Navet deltar med en session på NSCF, Nordiska science center förbundet 
• Navet deltar i utveckling av SSCF, Svenska Science centerföreningen 

genom att deltaga i minst två möten 
• Söker efter finansiering av en plattform för kommunikation med VR-

teknik 

 

  

 

15 
 

77 NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg    

77..11 UUppppddrraagg,,  ssyyffttee  oocchh  mmåållbbiilldd  
När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är Närvårdssamverkans uppdrag 
att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av 
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, 
specialistvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan 
bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en styrgrupp 
bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där 
nedanstående målindikatorer återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad och skapa mervärde för invånarna 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar 
mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på 
Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

77..22 MMåålliinnddiikkaattoorreerr  22002200  
För att uppnå ovanstående målbild ska följande målindikatorer uppfyllas;  
 
• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 % 
• Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15 % på årsbasis 
• Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 

månaderna ska öka med 5 % på årsbasis (enligt Munin) 
• Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis  

Ovanstående målindikatorer följs upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten 
återförs till Delregionalt politiskt samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. 
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                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                    Sammanträdesdag 2019-12-06 
   
 
 

§ 109 Budget och verksamhetsplan 2020 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt 
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna. I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, 
Medarbetarcentrum, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande. 

  
DDiirreekkttiioonneenn  bbeesslluuttaarr 
  att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2020 samt översända densamma till 

medlemskommunerna för godkännande  
 
att Plan och budget för Närvårdssamverkan 2020 antas under förutsättning att den 
beslutats av Delregionalt politiskt samråd 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  
Linda Bergholtz 
Administrativ chef   

 
 
 
Justerat av  
 
 
Malin Carlsson  Bengt Hilmersson 
Ordförande  

   
 

 
Justeringen tillkännagiven den 16 december 2019 
 
Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz  
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E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00126 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Justering i borgensåtagandet avseende ansökan från 
Borås Skidlöparklubb om anläggningslån. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal 
borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb.            

Ärendet i sin helhet 
 Borås Skidlöparklubb beviljades av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 ett 
anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 9 600 000 kronor, för 
anläggande av ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, 
kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt vallabod.  I samma 
beslut beviljades kommunal borgen för externt lån kopplats till investeringen på 
maximalt 12 700 000 kronor. 

Efter det att Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunal borgen till 
Borås Skidlöparklubb har Borås Skidlöparklubb bildat ett fastighetsbolag, Borås 
Skidarena AB, med syfte att ta hand om projektering, genomförande och 
förvaltning av byggnaden. Borås Skidlöparklubb koncentrerar sig på 
verksamheten på skidstadion. 

Med anledning av att Borås Skidarena AB har bildats för projektering, 
genomförande och förvaltning av den nya anläggningen behöver 
borgensåtagandet justeras till att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb. Kommunstyrelsens bedömning är att detta inte påverkar i sak 
då det är samma projekt med samma innehåll.      

  

Beslutsunderlag 
1. Anmälningsärende Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29 
2. Protokollsutdrag, Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29 
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E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-02 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00126 2.4.2.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Justering i borgensåtagandet avseende ansökan från 
Borås Skidlöparklubb om anläggningslån. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Justera tidigare av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 beviljad kommunal 
borgen om 12 700 000 kronor att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb.            

Ärendet i sin helhet 
 Borås Skidlöparklubb beviljades av Kommunfullmäktige 2019-06-19 § 135 ett 
anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 9 600 000 kronor, för 
anläggande av ny stadionbyggnad, innehållande klubblokal, omklädningsrum, 
kontor, värmestuga, café, personallokaler, maskinrum samt vallabod.  I samma 
beslut beviljades kommunal borgen för externt lån kopplats till investeringen på 
maximalt 12 700 000 kronor. 

Efter det att Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunal borgen till 
Borås Skidlöparklubb har Borås Skidlöparklubb bildat ett fastighetsbolag, Borås 
Skidarena AB, med syfte att ta hand om projektering, genomförande och 
förvaltning av byggnaden. Borås Skidlöparklubb koncentrerar sig på 
verksamheten på skidstadion. 

Med anledning av att Borås Skidarena AB har bildats för projektering, 
genomförande och förvaltning av den nya anläggningen behöver 
borgensåtagandet justeras till att gälla för Borås Skidarena AB istället för Borås 
Skidlöparklubb. Kommunstyrelsens bedömning är att detta inte påverkar i sak 
då det är samma projekt med samma innehåll.      

  

Beslutsunderlag 
1. Anmälningsärende Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29 
2. Protokollsutdrag, Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-01-29 
  
 

 

 

Nr 23
Justering i borgensåtagandet avseende  
Borås Skidarena AB
2020-03-02 Dnr KS 2020-00126 2.4.2.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Ulf Olson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Datum 
Borås 2020-01-29 

 
Vårt dnr 
 
Ert dnr 
 

 
Sida 
     1 

 

Handläggare: Tommy Jingfors    

 
 

 
Anmälningsärende till fritids- och folkhälsonämnden 
 
Bygget av en nytt klubbhus, inkluderande omklädningsrum för allmänheten, 
servering och kök, kontors- och mötesrum samt garage, förråd och vallabod pågår 
för fullt och beräknas bli klart senvåren 2020. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden och Kommunstyrelsen har beviljat ett 
anläggningslån till Borås skidlöparklubb för finansiering av projektet samt en 
kommunal borgen för det banklån Borås skidarena AB har tagit för resterande del 
av byggnationen. Borås skidlöparklubb har i sin tur bildat ett fastighetsbolag, 
Borås Skidarena AB, för att ta hand om projektering, genomförande och 
förvaltning av byggnaden, medan Borås skidlöparklubb koncentrerar sig på 
verksamheten på skidstadion.  
 
I kontakter mellan berörd bank förening/bolag samt Borås Stad har det 
uppkommit omständigheter kring själva borgensåtagandet, eftersom den är riktad 
till föreningen och inte till bolaget. Här behöver vi justera så att borgen istället 
tecknas med Borås skidarena AB och inte med Borås skidlöparklubb. I sak 
påverkar detta ingenting, utan ska ses som en formell ändring och ett besked till 
berörd bank. 
 
Anmälningsärendet skickas till Kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 25 Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 

Redovisning av anmälningsärenden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av  
anmälningsärenden.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 293 samt 
bilaga avseende Ansökan om anläggningslån till Bredareds IF för 
totalrenovering av klubbstugan Klockargården samt Ansökan om 
anläggningslån från Hestra IF för nya fönster, fasad, utbyte av gammal 
belysning med mera (2019-00107 3.6.7.2, 2019-00116 3.6.7.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-11-20-21-29 § 269 
avseende Svar på motion från Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström 
(C): Bygg en modern evenemangshall i Eventområdet Knalleland! (2020-00001 
3.6.8.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 277 avseende 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2020-00010 
1.1.1.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-11-20-21-29 § 259 
samt bilagor avseende En koldioxidbudget ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) 
(2019-00222 3.1.1.0). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-09 § 519 avseende 
samt bilaga Borås Stads personalpolitiska riktlinjer (2020-00002 2.3.1.0). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation från Miljöförvaltningen 2019-
12-12 avseende Förslag till erfarenhetsinklassning och årlig kontrollavgift för 
Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, Borås (2019-00228 3.2.1.0). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 
2019-12-04 på Café Simon, Viskastrandsgatan 5, Borås gällande efterlevnaden 
av livsmedelslagstiftningen (2019-00104 3.2.18). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2020-01-09 från Miljöförvaltningen om 
riskklassning och årlig kontrollavgift för Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, 
Garvaren 15, Borås (2019-00228 3.2.1.8). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 25 Dnr FOFN 2020-00008 2.1.2.1 

Redovisning av anmälningsärenden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen av  
anmälningsärenden.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 293 samt 
bilaga avseende Ansökan om anläggningslån till Bredareds IF för 
totalrenovering av klubbstugan Klockargården samt Ansökan om 
anläggningslån från Hestra IF för nya fönster, fasad, utbyte av gammal 
belysning med mera (2019-00107 3.6.7.2, 2019-00116 3.6.7.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-11-20-21-29 § 269 
avseende Svar på motion från Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström 
(C): Bygg en modern evenemangshall i Eventområdet Knalleland! (2020-00001 
3.6.8.25). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 277 avseende 
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2020-00010 
1.1.1.2). 
 
Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-11-20-21-29 § 259 
samt bilagor avseende En koldioxidbudget ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) 
(2019-00222 3.1.1.0). 
 
Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-09 § 519 avseende 
samt bilaga Borås Stads personalpolitiska riktlinjer (2020-00002 2.3.1.0). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation från Miljöförvaltningen 2019-
12-12 avseende Förslag till erfarenhetsinklassning och årlig kontrollavgift för 
Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, Borås (2019-00228 3.2.1.0). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 
2019-12-04 på Café Simon, Viskastrandsgatan 5, Borås gällande efterlevnaden 
av livsmedelslagstiftningen (2019-00104 3.2.18). 
 
Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2020-01-09 från Miljöförvaltningen om 
riskklassning och årlig kontrollavgift för Norrbyhuset, Västra Nygatan 52, 
Garvaren 15, Borås (2019-00228 3.2.1.8). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Södra Älvsborgs Räddningstjänst: Anmälan av Föreläggande från Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund efter tillsyn enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor på Träffpunkt Simonsland 11, Viskastrandsgatan 5, Borås 
Stad (2019-00215 2.8.2.2). 
 
Vinnova: Anmälan av Ändringsbeslut 2019-11-18 från Vinnova avseende SjöBo 
2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer (2017-00206 808). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av rapport avseende Elitidrottens 
anläggningar 2019 – Finansiering, kostnader och dialog med idrotten (2019-
00218 3.6.8.2). 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av Södra hälso- och 
sjukvårdsnämndens beslut 2019-11-26 § 161 avseende Verksamhetsplan 2020 
för samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad (2019-
00158 3.7.3.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder november 2019 (2019-00065 1.2.4.1). 
 
Trafikverket: Anmälan av Påskriven rapport och avslutad Åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för väg 1700 Dannike, Borås Stad (2019-00220 3.6.7.25). 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av justering i borgensåtagandet 
avseende ansökan från Borås Skidlöparklubb om anläggningslån för bygge av 
servicehus och omklädningsrum (2019-00038 3.6.7.2).       

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-03.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-04. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-29 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
033 357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-03-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00991 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och 
möjligheten att delta på distans vid sammanträden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att komplettera Kommunfullmäktiges arbetsordnings § 8 med regler om 
deltagande på distans. Paragrafen föreslås omedelbart justerad.      

Ärendet i sin helhet 
 Med anledning av Coronavirusets snabba spridning och den pandemi som för 
närvarande råder finns behov för ledamöter i Kommunfullmäktige att kunna 
delta i sammanträden på distans. Ett deltagande på distans skulle kunna bidra 
till att begränsa eventuell smittspridning. Det ska här kort konstateras att för det 
fall fullmäktige inte skulle vara beslutsföra, (minst hälften av ledamöterna krävs 
delta för ett beslut) pga. att för många ledamöter och ersättare är sjuka, finns 
inget annat organ som kan ta över beslutsfattandet.  

Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen, KL, åligger det fullmäktige att besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
När det gäller Borås Stads nämnder har fullmäktige i det Gemensamma 
reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder angett att deltagande på 
distans får ske. Fullmäktige har härefter överlåtit till nämnderna att närmare 
bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och vad som 
ytterligare ska gälla för sådant deltagande. När det gäller de kommunala 
bolagens styrelser regleras rätten för styrelseledamöter att delta på distans av 
aktiebolagslagen, vilken stadgar rätt för bolagsstyrelsen att besluta om sådant 
deltagande i styrelsens arbetsordning.  

Enligt 5 kap 16 § kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Om fullmäktige har 
beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans ska det i 
arbetsordningen regleras i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. I 
avsaknad av sådan reglering föreslås nu att möjligheten till deltagande på distans 
införs.  

En komplettering av § 8, Kommunfullmäktiges arbetsordning, föreslås. 
Förslaget innebär att den nuvarande rubriken under § 8 Kommunfullmäktiges 
arbetsordning tillförs bestämmelser om rätten att delta på distans. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
033 357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-03-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00991 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och 
möjligheten att delta på distans vid sammanträden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att komplettera Kommunfullmäktiges arbetsordnings § 8 med regler om 
deltagande på distans. Paragrafen föreslås omedelbart justerad.      

Ärendet i sin helhet 
 Med anledning av Coronavirusets snabba spridning och den pandemi som för 
närvarande råder finns behov för ledamöter i Kommunfullmäktige att kunna 
delta i sammanträden på distans. Ett deltagande på distans skulle kunna bidra 
till att begränsa eventuell smittspridning. Det ska här kort konstateras att för det 
fall fullmäktige inte skulle vara beslutsföra, (minst hälften av ledamöterna krävs 
delta för ett beslut) pga. att för många ledamöter och ersättare är sjuka, finns 
inget annat organ som kan ta över beslutsfattandet.  

Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen, KL, åligger det fullmäktige att besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
När det gäller Borås Stads nämnder har fullmäktige i det Gemensamma 
reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder angett att deltagande på 
distans får ske. Fullmäktige har härefter överlåtit till nämnderna att närmare 
bestämma i vilka situationer deltagande på distans ska få ske och vad som 
ytterligare ska gälla för sådant deltagande. När det gäller de kommunala 
bolagens styrelser regleras rätten för styrelseledamöter att delta på distans av 
aktiebolagslagen, vilken stadgar rätt för bolagsstyrelsen att besluta om sådant 
deltagande i styrelsens arbetsordning.  

Enligt 5 kap 16 § kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Om fullmäktige har 
beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans ska det i 
arbetsordningen regleras i vilken utsträckning sådant deltagande får ske. I 
avsaknad av sådan reglering föreslås nu att möjligheten till deltagande på distans 
införs.  

En komplettering av § 8, Kommunfullmäktiges arbetsordning, föreslås. 
Förslaget innebär att den nuvarande rubriken under § 8 Kommunfullmäktiges 
arbetsordning tillförs bestämmelser om rätten att delta på distans. 

 

Nr 24
Beslut om Kommunfullmäktiges ledamöter och 
möjligheten att delta på distans vid sammanträden
2020-03-16 Dnr KS 2019-00991 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Deltagande på distans för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

När det gäller Kommunstyrelsen och övriga av Borås Stads nämnder finns i 
styrdokumentet ”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad” reglerat om sammanträde på distans. 

Av 13 § Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad framgår följande: 

13 § Sammanträden på distans  

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande 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. Lokalen ska vara så beskaffad 
att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 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. 

 

Deltagande på distans när det gäller de kommunala bolagsstyrelserna 

För de kommunala bolagen är det aktiebolagslagens (2005:551), ABL, regler om 
styrelsesammanträden som är tillämpliga när det gäller deltagande på distans. 
Enligt 8 kap. 18 § ABL ska styrelsens ordförande se till att sammanträden hålls 
när det behövs. För bolagsstyrelser finns också möjlighet, när samtliga 
styrelseledamöter är eniga, att hålla sammanträden ”per capsulam”. 
Ledamöterna enas då, utan att ett möte hålls, om beslutet varpå beslutet 
bekräftas genom att samtliga ledamöter undertecknar ett styrelseprotokoll. 
Formen för sammanträdena framgår av styrelsens arbetsordning, vilket innebär 
att en styrelse exempelvis kan medge ledamot att delta på distans vid 
sammanträdet. 

 

Deltagande på distans när det gäller Kommunfullmäktige 

Enligt 5 kap 16 § kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat så. Deltagande ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges 
sammanträde. 

Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans ska det i arbetsordningen regleras i vilken 
utsträckning sådant deltagande får ske.  
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Deltagande på distans för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

När det gäller Kommunstyrelsen och övriga av Borås Stads nämnder finns i 
styrdokumentet ”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad” reglerat om sammanträde på distans. 

Av 13 § Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Borås Stad framgår följande: 

13 § Sammanträden på distans  

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 
med ledamöter närvarande 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. Lokalen ska vara så beskaffad 
att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, 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. 

 

Deltagande på distans när det gäller de kommunala bolagsstyrelserna 

För de kommunala bolagen är det aktiebolagslagens (2005:551), ABL, regler om 
styrelsesammanträden som är tillämpliga när det gäller deltagande på distans. 
Enligt 8 kap. 18 § ABL ska styrelsens ordförande se till att sammanträden hålls 
när det behövs. För bolagsstyrelser finns också möjlighet, när samtliga 
styrelseledamöter är eniga, att hålla sammanträden ”per capsulam”. 
Ledamöterna enas då, utan att ett möte hålls, om beslutet varpå beslutet 
bekräftas genom att samtliga ledamöter undertecknar ett styrelseprotokoll. 
Formen för sammanträdena framgår av styrelsens arbetsordning, vilket innebär 
att en styrelse exempelvis kan medge ledamot att delta på distans vid 
sammanträdet. 

 

Deltagande på distans när det gäller Kommunfullmäktige 

Enligt 5 kap 16 § kommunallagen får ledamöter delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat så. Deltagande ska i 
sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges 
sammanträde. 

Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans ska det i arbetsordningen regleras i vilken 
utsträckning sådant deltagande får ske.  

 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

I avsaknad av sådan reglering föreslås nu att möjligheten till deltagande på 
distans införs. En komplettering av § 8 i Kommunfullmäktiges arbetsordning 
föreslås enligt följande; (den nya text som föreslås är understruken nedan) 

 

Plats för sammanträde/deltagande på distans 

§ 8  

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen i Fullmäktigehuset. 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats 
för ett visst sammanträde. 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande 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. Ledamot som önskar delta på distans bör 
senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

 

Förslaget innebär att den nuvarande rubriken under § 8 i Kommunfullmäktiges 
arbetsordning tillförs möjligheten att delta på distans.           

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelsen 
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning rent dokument 
3. Kommunfullmäktiges arbetsordning spårbart dokument 
  
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
 
Antagen av Kommunfullmäktige: 2019-12-19  
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 
 
Antalet ledamöter 
§ 1  
Kommunfullmäktige har 73 ledamöter. 
 
I vallagen och i Kommunallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. 
 
Presidium 
§ 2  
De år då allmänna val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
Kommunfullmäktige bland ledamöterna, en ordförande samt en förste och andre vice ordförande 
(presidium). Presidievalet ska förrättas på Kommunfullmäktiges första sammanträde. 
 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen dock längst för mandatperioden. 
 
Om ledamot i presidiet är förhindrade att inställa sig vid eller fullgöra vid fullmäktiges 
sammanträde utser fullmäktige annan ledamot, att för tillfälligt tjänstgöra.  
 
 
Interimsordförande, ålderspresident  
§ 3  
Till dess att presidievalet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i 
Kommunfullmäktige längst tid (ålderspresident). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.  
 
 
Fyllnadsval till presidiet mm 

§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, 
bör Kommunfullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av 
tjänstgöringstiden för den som avgått.  
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Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens 
uppgifter. 
 
 
Tid och plats för sammanträdet 
§ 5 
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 
bestämmer Kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
De år allmänna val av Kommunfullmäktige har ägt rum i landet, sammanträder nyvalda 
Kommunfullmäktige första gången i oktober.  
 
Kommunstyrelsen bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet. 
 
 
Extra sammanträde 
§ 6  
Extra sammanträde ska hållas om Kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 
 
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
 
 
Ändringar i sammanträdesordningen 
§ 7  
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla. 
 
Plats för sammanträde/deltagande på distans  
§ 8 
Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen i Fullmäktigehuset. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde. 
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Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
 
Antagen av Kommunfullmäktige: 2019-12-19  
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 
 
Antalet ledamöter 
§ 1  
Kommunfullmäktige har 73 ledamöter. 
 
I vallagen och i Kommunallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. 
 
Presidium 
§ 2  
De år då allmänna val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
Kommunfullmäktige bland ledamöterna, en ordförande samt en förste och andre vice ordförande 
(presidium). Presidievalet ska förrättas på Kommunfullmäktiges första sammanträde. 
 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen dock längst för mandatperioden. 
 
Om ledamot i presidiet är förhindrade att inställa sig vid eller fullgöra vid fullmäktiges 
sammanträde utser fullmäktige annan ledamot, att för tillfälligt tjänstgöra.  
 
 
Interimsordförande, ålderspresident  
§ 3  
Till dess att presidievalet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i 
Kommunfullmäktige längst tid (ålderspresident). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.  
 
 
Fyllnadsval till presidiet mm 

§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, 
bör Kommunfullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av 
tjänstgöringstiden för den som avgått.  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens 
uppgifter. 
 
 
Tid och plats för sammanträdet 
§ 5 
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 
bestämmer Kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
De år allmänna val av Kommunfullmäktige har ägt rum i landet, sammanträder nyvalda 
Kommunfullmäktige första gången i oktober.  
 
Kommunstyrelsen bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet. 
 
 
Extra sammanträde 
§ 6  
Extra sammanträde ska hållas om Kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 
 
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
 
 
Ändringar i sammanträdesordningen 
§ 7  
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla. 
 
Plats för sammanträde/deltagande på distans  
§ 8 
Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen i Fullmäktigehuset. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

B 1130

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 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. Ledamot som önskar 
delta på distans bör senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
 
Tillkännagivande av sammanträdena 
§ 9 
Kommunfullmäktige sammanträde ska tillkännages på kommunens digitala anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdet. Annonsering inför sammanträdet sker också på stadens webbplats och 
i Borås Tidning.  
 
 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 10 
Bedömer ordföranden att samtliga ärenden ej kommer att ha behandlats till omkring kl. 23.00, 
ska hen omkring kl. 22.00 fråga Kommunfullmäktige, om samtliga ärenden på föredragningslistan 
ska behandlas eller om sammanträdet ska avslutas omkring kl. 23.00. 
 
Beslutar Kommunfullmäktige att sammanträdet ska avslutas innan samtliga ärenden behandlats, 
beslutar Kommunfullmäktige vilka ärenden som ska behandlas under den återstående 
sammanträdestiden. 
 
På föredragningslistan upptagna ärenden, interpellationssvar och svar på enkla frågor, som inte 
blir besvarade, upptas först på dagordningen vid nästkommande ordinarie sammanträde eller i 
den ordning som ordförande anser lämpligt.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, ska ordföranden meddela om det 
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver 
något tillkännagivande inte meddelas. I sådant fall låter ordföranden dock underrätta de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 
 
Ärenden och handlingar till sammanträdet 
§ 11 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders samt beredningars förslag till beslut eller yttranden samt 
reservationer i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet för mötet bör tillsättas varje ledamot 
och ersättare före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
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Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 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. Ledamot som önskar 
delta på distans bör senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
 
Tillkännagivande av sammanträdena 
§ 9 
Kommunfullmäktige sammanträde ska tillkännages på kommunens digitala anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdet. Annonsering inför sammanträdet sker också på stadens webbplats och 
i Borås Tidning.  
 
 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 10 
Bedömer ordföranden att samtliga ärenden ej kommer att ha behandlats till omkring kl. 23.00, 
ska hen omkring kl. 22.00 fråga Kommunfullmäktige, om samtliga ärenden på föredragningslistan 
ska behandlas eller om sammanträdet ska avslutas omkring kl. 23.00. 
 
Beslutar Kommunfullmäktige att sammanträdet ska avslutas innan samtliga ärenden behandlats, 
beslutar Kommunfullmäktige vilka ärenden som ska behandlas under den återstående 
sammanträdestiden. 
 
På föredragningslistan upptagna ärenden, interpellationssvar och svar på enkla frågor, som inte 
blir besvarade, upptas först på dagordningen vid nästkommande ordinarie sammanträde eller i 
den ordning som ordförande anser lämpligt.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, ska ordföranden meddela om det 
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver 
något tillkännagivande inte meddelas. I sådant fall låter ordföranden dock underrätta de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 
 
Ärenden och handlingar till sammanträdet 
§ 11 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders samt beredningars förslag till beslut eller yttranden samt 
reservationer i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet för mötet bör tillsättas varje ledamot 
och ersättare före sammanträdet.  
 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
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Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet. 
 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 12 
Ledamot och ersättare är skyldiga att anmäla till sekreteraren om de avbryter sin tjänstgöring. 

Uppkommer hinder för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

 
Upprop  
§ 13 
Upprop sker vid beslutssammanträdets början. Ordföranden avgör för varje särskilt fall om nytt 
upprop ska ske efter ajournering. Upprop avslutas med klubbslag. 
 
Ledamöterna markerar sin närvaro på härför avsedd anläggning och/eller genom att ledamöterna 
och/eller ersättarna uppropas efter särskild lista. 
 
Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det uppropet påbörjats, ska hen anmäla sig hos 
ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten inträda i tjänstgöring när 
pågående ärende avslutats. 
 
Ledamot och ersättare, får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträde utan att anmäla detta till 
ordföranden. 
 
 
Protokolljusterare 
§ 14 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats väljer Kommunfullmäktige två ledamöter och en ersättare att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 
biträda ordföranden vid röstsammanräkning. 
 
 
Turordning för handläggning av ärendena 
§ 15 
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet.  
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
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Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i tillkännagivandet. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 
§ 16 
Besvarande av frågor sker först, därefter svar på interpellationer därefter behandling av övriga 
ärenden. 
 
 
Yttranderätt vid sammanträdena 
§ 17 
Kommunalråd/oppositionsråd har rätt att delta i överläggningarna. 

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd/styrelse vars verksamhetsområde ett ärende 
berör får delta i överläggningen i ärendet. 
 
Den som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med 
anledning av svaret. 
 
Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, har rätt att delta i 
överläggningarna när Kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 
företaget. 
 
Ersättare i Kommunfullmäktige får delta i överläggningen i ett ärende. Ersättare får inte delta i 
omröstning eller avge reservation. Ersättare får inte heller framställa yrkanden eller begära 
votering. 
 
§ 18 
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när Kommunfullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorernas sakkunniga biträde ska ges tillfälle att 
yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när Kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas egen förvaltning. 
 
§ 19 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla 
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen får 
att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller sakkunniga. 
 
Om Kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
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Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i tillkännagivandet. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 
§ 16 
Besvarande av frågor sker först, därefter svar på interpellationer därefter behandling av övriga 
ärenden. 
 
 
Yttranderätt vid sammanträdena 
§ 17 
Kommunalråd/oppositionsråd har rätt att delta i överläggningarna. 

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd/styrelse vars verksamhetsområde ett ärende 
berör får delta i överläggningen i ärendet. 
 
Den som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med 
anledning av svaret. 
 
Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, har rätt att delta i 
överläggningarna när Kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 
företaget. 
 
Ersättare i Kommunfullmäktige får delta i överläggningen i ett ärende. Ersättare får inte delta i 
omröstning eller avge reservation. Ersättare får inte heller framställa yrkanden eller begära 
votering. 
 
§ 18 
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när Kommunfullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorernas sakkunniga biträde ska ges tillfälle att 
yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när Kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas egen förvaltning. 
 
§ 19 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla 
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen får 
att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller sakkunniga. 
 
Om Kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
§ 20 
Den som har rätt att delta i Kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 
han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ledamot eller annan som har yttranderätt har rätt 
till anförande. Ett anförande är ej begränsat i tiden. På sådant anförande är en (1) kort replik 
tillåten. Repliktiden är maximalt två minuter. Den som besvarar repliken disponerar tid för en 
slutreplik om högst två minuter multiplicerat med det antal repliker som riktats mot den som 
hållit anförandet. 
 
 
§ 21 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 
dennes anförande. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 
 
 
Yrkanden 
§ 22 
När Kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats rätt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller återtas, om inte Kommunfullmäktige medger det enhälligt. 
 
Alla nya yrkanden skall avges skriftligt, gärna i digitalt format, till sekreteraren samt analogt till 
presidiet.  
 
 
Deltagande i beslut 
§ 23 
 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden, innan 
beslutet fattas. 
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
Kommunfullmäktige fattar det med acklamation. 
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Omröstningar 
§ 24 
Vid omröstning avges rösterna genom en särskild voteringsanläggning eller efter upprop, som 
förrättas efter en av ordföranden i samråd med vice ordförandena uppgjord voteringslista. Efter 
det att röstavgivningen genom klubbslag förklarats avslutad får avgiven röst ej ändras och 
ledamot eller tjänstgörande ersättare, som icke varit närvarande vid uppropet, ej heller utöva sin 
rösträtt. 
 
Om en ledamot anser sig ha röstat fel kan denna lämna en röstförklaring om vilket fel som 
begåtts till sekreteraren senast dagen innan protokollet justeras för att införas i protokollet. 
Röstförklaringen bör ske digitalt. 
 
Ordföranden, vice ordförandena eller sekreteraren antecknar de avgivna rösterna alternativt får 
dessa presenterade genom voteringsanläggningen. 
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Skulle annan än den vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde presiderande ordföranden leda omröstningen tillfaller eventuell utslagsröst 
fortfarande den presiderande ordföranden. 
 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 
samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig 
 

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 
 
Motioner 
§ 25 
Motion får inlämnas till Kommunfullmäktiges ordförande under adress ks.diarium@boras.se eller 
lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post när som helst under månaden. Motion som 
inte inlämnats senast kl. 13.00 arbetsdagen närmast före dagen för sammanträdet kommer inte att 
anmälas förrän vid det påföljande Kommunfullmäktigesammanträdet. Motionen bör lämnas in 
digitalt. 
 
Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i Kommunfullmäktige. I samma motion 
får inte frågor av olika beskaffenhet behandlas.  
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Omröstningar 
§ 24 
Vid omröstning avges rösterna genom en särskild voteringsanläggning eller efter upprop, som 
förrättas efter en av ordföranden i samråd med vice ordförandena uppgjord voteringslista. Efter 
det att röstavgivningen genom klubbslag förklarats avslutad får avgiven röst ej ändras och 
ledamot eller tjänstgörande ersättare, som icke varit närvarande vid uppropet, ej heller utöva sin 
rösträtt. 
 
Om en ledamot anser sig ha röstat fel kan denna lämna en röstförklaring om vilket fel som 
begåtts till sekreteraren senast dagen innan protokollet justeras för att införas i protokollet. 
Röstförklaringen bör ske digitalt. 
 
Ordföranden, vice ordförandena eller sekreteraren antecknar de avgivna rösterna alternativt får 
dessa presenterade genom voteringsanläggningen. 
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Skulle annan än den vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde presiderande ordföranden leda omröstningen tillfaller eventuell utslagsröst 
fortfarande den presiderande ordföranden. 
 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 
samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig 
 

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 
 
Motioner 
§ 25 
Motion får inlämnas till Kommunfullmäktiges ordförande under adress ks.diarium@boras.se eller 
lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post när som helst under månaden. Motion som 
inte inlämnats senast kl. 13.00 arbetsdagen närmast före dagen för sammanträdet kommer inte att 
anmälas förrän vid det påföljande Kommunfullmäktigesammanträdet. Motionen bör lämnas in 
digitalt. 
 
Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i Kommunfullmäktige. I samma motion 
får inte frågor av olika beskaffenhet behandlas.  
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Ordföranden eller på dennes uppdrag kommunchefen får remittera inkommen motion till 
Kommunstyrelsen för beredning. Dessa beslut anmäls vid sammanträdet. 
 
Ersättare får väcka motion endast vid sammanträde, då denne tjänstgör som ledamot. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen vid Kommunfullmäktiges ordinarie juni- och 
decembersammanträden redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu ej slutförts. 
 
 
Interpellationer 
§ 26 

1. En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot. 
 
Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation. 

 
Den ska ges in till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per 
post senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
Interpellationen bör lämnas in digitalt. 
 
 

2. En ersättare får lämna in en interpellation vid ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid sammanträdet. 

 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av sammanträdet.  

 
3. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
 

4. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 3 eller 4 
§§ Kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av Kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 
 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation har ställts får överlåta besvarandet 
av interpellationen till ordföranden i styrelsen i ett kommunalförbund där kommunen är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen.  

5. Interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt 
till programområdesansvarigt kommunalråd. Interpellation får ej ställas till 
Kommunfullmäktiges ordförande.  

 
Frågor  
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§ 27 
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. En fråga ska ha ett bestämt innehåll. 
Den får vara försedd med en kort inledande förklaring. En fråga ska kunna besvaras utan större 
utredning. 
 
Den ska skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post 
senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Enkla 
frågor bör lämnas in digitalt. 
 
Vad som sägs ovan om interpellation gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svaret på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan 
läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) 
följdfråga (2 minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på 
denna. Debatt i fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 
 
 
Förklaring vid revisionsanmärkning 
§ 28 
Om Kommunfullmäktige inte beslutat något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska 
inhämtas från den nämnd mot vilken anmärkningen har riktats. 
 
 
Valberedning 
§ 29 
Vid första sammanträdet efter det att val av Kommunfullmäktige ägt rum väljer 
Kommunfullmäktige för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av en representant 
från respektive parti som finns representerade i Kommunfullmäktige, utan ersättare.  
 
Kommunfullmäktige väljer samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. Valberedningen ska i december månad det år allmänna val till 
Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val som då ska förrättas. Valberedningen 
ska dock ej upprätta förslag till val av presidium, valberedning, fyllnadsval och annat val, som 
Kommunfullmäktige förrättar utan särskild beredning. I fråga om förfarandet vid fattande av 
beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad den själv bestämmer. 
 
 
Justering av protokollet 
§ 30 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
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Ordföranden eller på dennes uppdrag kommunchefen får remittera inkommen motion till 
Kommunstyrelsen för beredning. Dessa beslut anmäls vid sammanträdet. 
 
Ersättare får väcka motion endast vid sammanträde, då denne tjänstgör som ledamot. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen vid Kommunfullmäktiges ordinarie juni- och 
decembersammanträden redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu ej slutförts. 
 
 
Interpellationer 
§ 26 

1. En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot. 
 
Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation. 

 
Den ska ges in till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per 
post senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
Interpellationen bör lämnas in digitalt. 
 
 

2. En ersättare får lämna in en interpellation vid ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid sammanträdet. 

 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av sammanträdet.  

 
3. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
 

4. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 3 eller 4 
§§ Kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av Kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 
 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation har ställts får överlåta besvarandet 
av interpellationen till ordföranden i styrelsen i ett kommunalförbund där kommunen är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen.  

5. Interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt 
till programområdesansvarigt kommunalråd. Interpellation får ej ställas till 
Kommunfullmäktiges ordförande.  

 
Frågor  
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§ 27 
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. En fråga ska ha ett bestämt innehåll. 
Den får vara försedd med en kort inledande förklaring. En fråga ska kunna besvaras utan större 
utredning. 
 
Den ska skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post 
senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Enkla 
frågor bör lämnas in digitalt. 
 
Vad som sägs ovan om interpellation gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svaret på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan 
läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) 
följdfråga (2 minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på 
denna. Debatt i fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 
 
 
Förklaring vid revisionsanmärkning 
§ 28 
Om Kommunfullmäktige inte beslutat något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska 
inhämtas från den nämnd mot vilken anmärkningen har riktats. 
 
 
Valberedning 
§ 29 
Vid första sammanträdet efter det att val av Kommunfullmäktige ägt rum väljer 
Kommunfullmäktige för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av en representant 
från respektive parti som finns representerade i Kommunfullmäktige, utan ersättare.  
 
Kommunfullmäktige väljer samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. Valberedningen ska i december månad det år allmänna val till 
Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val som då ska förrättas. Valberedningen 
ska dock ej upprätta förslag till val av presidium, valberedning, fyllnadsval och annat val, som 
Kommunfullmäktige förrättar utan särskild beredning. I fråga om förfarandet vid fattande av 
beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad den själv bestämmer. 
 
 
Justering av protokollet 
§ 30 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
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Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt. 
 
 
Reservation 
§ 31 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt, gärna digitalt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen 
före justeringen av protokollet.  
 
 
Expediering 
§ 32 
Utdrag ur protokollet ska tillställas nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 
protokollet. 
 
Sekreterare 
§ 33 
 
Såsom sekreterare tjänstgör tjänsteperson vid Stadsledningskansliet. Vikarie för sekreteraren utses 
av Kommunfullmäktiges ordförande i samråd med Kommunstyrelsens ordförande. 

 
Representationskommitté 
§ 34 
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförandena bildar tillsammans med 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförandena kommunens representationskommitté.  
 
Representationskommitténs uppdrag är att ansvara för Borås Stads värdskap enligt 
Representationskommitténs beslutade regler, flaggning, 
avtal som ingåtts med vänorter. Vidare beslutar Representationskommitténs om 
Fullmäktigemiddagen samt deltagande i Stadshusmiddagen. 
 
Representationskommittén ansvarar även för Borås Stads gåvor i samband med representation. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
§ 35  
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska 
innehålla allmänhetens frågestund i samband av fastställande om sammanträdesdagar.  
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Ordföranden eller på dennes uppdrag kommunchefen får remittera inkommen motion till 
Kommunstyrelsen för beredning. Dessa beslut anmäls vid sammanträdet. 
 
Ersättare får väcka motion endast vid sammanträde, då denne tjänstgör som ledamot. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen vid Kommunfullmäktiges ordinarie juni- och 
decembersammanträden redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu ej slutförts. 
 
 
Interpellationer 
§ 26 

1. En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot. 
 
Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation. 

 
Den ska ges in till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per 
post senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
Interpellationen bör lämnas in digitalt. 
 
 

2. En ersättare får lämna in en interpellation vid ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid sammanträdet. 

 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av sammanträdet.  

 
3. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
 

4. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 3 eller 4 
§§ Kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av Kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 
 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation har ställts får överlåta besvarandet 
av interpellationen till ordföranden i styrelsen i ett kommunalförbund där kommunen är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen.  

5. Interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt 
till programområdesansvarigt kommunalråd. Interpellation får ej ställas till 
Kommunfullmäktiges ordförande.  

 
Frågor  
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Presidiets arbetsuppgifter utöver sammanträde 
§36  
 

1. Bestämma placeringsordningen för fullmäktigeledamöter.  
 

2. Ansvara för och samordna utbildningar av förtroendevalda.  
 

3. Ansvara för kontakt med revisorerna och beredning av revisorernas budget. 
 

4. Bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

5. Ansvara för regelbunden kontakt med gruppledare i Kommunfullmäktige. 
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Presidiets arbetsuppgifter utöver sammanträde 
§36  
 

1. Bestämma placeringsordningen för fullmäktigeledamöter.  
 

2. Ansvara för och samordna utbildningar av förtroendevalda.  
 

3. Ansvara för kontakt med revisorerna och beredning av revisorernas budget. 
 

4. Bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

5. Ansvara för regelbunden kontakt med gruppledare i Kommunfullmäktige. 
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Arbetsordning för Kommunfullmäktige 
 
Antagen av Kommunfullmäktige: 2019-12-19  
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-XX-XX 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs om Kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning. 
 
 
Antalet ledamöter 
§ 1  
Kommunfullmäktige har 73 ledamöter. 
 
I vallagen och i Kommunallagen finns bestämmelser om antalet ersättare. 
 
Presidium 
§ 2  
De år då allmänna val av Kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer 
Kommunfullmäktige bland ledamöterna, en ordförande samt en förste och andre vice ordförande 
(presidium). Presidievalet ska förrättas på Kommunfullmäktiges första sammanträde. 
 
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen dock längst för mandatperioden. 
 
Om ledamot i presidiet är förhindrade att inställa sig vid eller fullgöra vid fullmäktiges 
sammanträde utser fullmäktige annan ledamot, att för tillfälligt tjänstgöra.  
 
 
Interimsordförande, ålderspresident  
§ 3  
Till dess att presidievalet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i 
Kommunfullmäktige längst tid (ålderspresident). 
 
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 
ålderspresident.  
 
 
Fyllnadsval till presidiet mm 

§ 4 
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, 
bör Kommunfullmäktige så snart det kan ske, välja en annan ledamot för återstoden av 
tjänstgöringstiden för den som avgått.  
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Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens 
uppgifter. 
 
 
Tid och plats för sammanträdet 
§ 5 
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 
bestämmer Kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
De år allmänna val av Kommunfullmäktige har ägt rum i landet, sammanträder nyvalda 
Kommunfullmäktige första gången i oktober.  
 
Kommunstyrelsen bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet. 
 
 
Extra sammanträde 
§ 6  
Extra sammanträde ska hållas om Kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 
 
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
 
 
Ändringar i sammanträdesordningen 
§ 7  
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla. 
 
Plats för sammanträde/deltagande på distans  
§ 8 
Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen i Fullmäktigehuset. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde. 
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Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens 
uppgifter. 
 
 
Tid och plats för sammanträdet 
§ 5 
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje år 
bestämmer Kommunfullmäktige dag och tid för sammanträdena. 
 
De år allmänna val av Kommunfullmäktige har ägt rum i landet, sammanträder nyvalda 
Kommunfullmäktige första gången i oktober.  
 
Kommunstyrelsen bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet. 
 
 
Extra sammanträde 
§ 6  
Extra sammanträde ska hållas om Kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 
 
Extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice 
ordförandena. 
 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla 
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
 
 
Ändringar i sammanträdesordningen 
§ 7  
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena 
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda 
sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla. 
 
Plats för sammanträde/deltagande på distans  
§ 8 
Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen i Fullmäktigehuset. 
 
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst 
sammanträde. 
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Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 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. Ledamot som önskar 
delta på distans bör senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Av praktiska skäl föreslås att en bestämmelse om möjligheten för ledamöterna att delta på distans 
införs i arbetsordningen. 
 
Tillkännagivande av sammanträdena 
§ 9 
Kommunfullmäktige sammanträde ska tillkännages på kommunens digitala anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdet. Annonsering inför sammanträdet sker också på stadens webbplats och 
i Borås Tidning.  
 
 
 
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 10 
Bedömer ordföranden att samtliga ärenden ej kommer att ha behandlats till omkring kl. 23.00, 
ska hen omkring kl. 22.00 fråga Kommunfullmäktige, om samtliga ärenden på föredragningslistan 
ska behandlas eller om sammanträdet ska avslutas omkring kl. 23.00. 
 
Beslutar Kommunfullmäktige att sammanträdet ska avslutas innan samtliga ärenden behandlats, 
beslutar Kommunfullmäktige vilka ärenden som ska behandlas under den återstående 
sammanträdestiden. 
 
På föredragningslistan upptagna ärenden, interpellationssvar och svar på enkla frågor, som inte 
blir besvarade, upptas först på dagordningen vid nästkommande ordinarie sammanträde eller i 
den ordning som ordförande anser lämpligt.  
 
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, ska ordföranden meddela om det 
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver 
något tillkännagivande inte meddelas. I sådant fall låter ordföranden dock underrätta de 
ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 
 
Ärenden och handlingar till sammanträdet 
§ 11 
Kommunstyrelsens och övriga nämnders samt beredningars förslag till beslut eller yttranden samt 
reservationer i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet för mötet bör tillsättas varje ledamot 
och ersättare före sammanträdet.  
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Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet. 
 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 12 
Ledamot och ersättare är skyldiga att anmäla till sekreteraren om de avbryter sin tjänstgöring. 

Uppkommer hinder för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

 
Upprop  
§ 13 
Upprop sker vid beslutssammanträdets början. Ordföranden avgör för varje särskilt fall om nytt 
upprop ska ske efter ajournering. Upprop avslutas med klubbslag. 
 
Ledamöterna markerar sin närvaro på härför avsedd anläggning och/eller genom att ledamöterna 
och/eller ersättarna uppropas efter särskild lista. 
 
Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det uppropet påbörjats, ska hen anmäla sig hos 
ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten inträda i tjänstgöring när 
pågående ärende avslutats. 
 
Ledamot och ersättare, får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträde utan att anmäla detta till 
ordföranden. 
 
 
Protokolljusterare 
§ 14 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats väljer Kommunfullmäktige två ledamöter och en ersättare att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 
biträda ordföranden vid röstsammanräkning. 
 
 
Turordning för handläggning av ärendena 
§ 15 
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet.  
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Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas 
ledamöter och ersättare före sammanträdet.  
 
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 
sammanträdet. 
 
 
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

§ 12 
Ledamot och ersättare är skyldiga att anmäla till sekreteraren om de avbryter sin tjänstgöring. 

Uppkommer hinder för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar 
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.  

 
Upprop  
§ 13 
Upprop sker vid beslutssammanträdets början. Ordföranden avgör för varje särskilt fall om nytt 
upprop ska ske efter ajournering. Upprop avslutas med klubbslag. 
 
Ledamöterna markerar sin närvaro på härför avsedd anläggning och/eller genom att ledamöterna 
och/eller ersättarna uppropas efter särskild lista. 
 
Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det uppropet påbörjats, ska hen anmäla sig hos 
ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten inträda i tjänstgöring när 
pågående ärende avslutats. 
 
Ledamot och ersättare, får inte annat än tillfälligtvis lämna sammanträde utan att anmäla detta till 
ordföranden. 
 
 
Protokolljusterare 
§ 14 
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 
 
Sedan uppropet har förrättats väljer Kommunfullmäktige två ledamöter och en ersättare att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall 
biträda ordföranden vid röstsammanräkning. 
 
 
Turordning för handläggning av ärendena 
§ 15 
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 
tillkännagivandet.  
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Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
 
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 
med i tillkännagivandet. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde 
för att återuppta det senare under sammanträdet. 
 
§ 16 
Besvarande av frågor sker först, därefter svar på interpellationer därefter behandling av övriga 
ärenden. 
 
 
Yttranderätt vid sammanträdena 
§ 17 
Kommunalråd/oppositionsråd har rätt att delta i överläggningarna. 

Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd/styrelse vars verksamhetsområde ett ärende 
berör får delta i överläggningen i ärendet. 
 
Den som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med 
anledning av svaret. 
 
Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, har rätt att delta i 
överläggningarna när Kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i 
företaget. 
 
Ersättare i Kommunfullmäktige får delta i överläggningen i ett ärende. Ersättare får inte delta i 
omröstning eller avge reservation. Ersättare får inte heller framställa yrkanden eller begära 
votering. 
 
§ 18 
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när Kommunfullmäktige behandlar 
revisionsberättelsen och årsredovisningen. Revisorernas sakkunniga biträde ska ges tillfälle att 
yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

 
Revisorerna får också delta i överläggningen, när Kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
berör revisorernas egen förvaltning. 
 
§ 19 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla 
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen får 
att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller sakkunniga. 
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Om Kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
 
 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
§ 20 
Den som har rätt att delta i Kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 
han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ledamot eller annan som har yttranderätt har rätt 
till anförande. Ett anförande är ej begränsat i tiden. På sådant anförande är en (1) kort replik 
tillåten. Repliktiden är maximalt två minuter. Den som besvarar repliken disponerar tid för en 
slutreplik om högst två minuter multiplicerat med det antal repliker som riktats mot den som 
hållit anförandet. 
 
 
§ 21 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 
dennes anförande. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 
 
 
Yrkanden 
§ 22 
När Kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats rätt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller återtas, om inte Kommunfullmäktige medger det enhälligt. 
 
Alla nya yrkanden skall avges skriftligt, gärna i digitalt format, till sekreteraren samt analogt till 
presidiet.  
 
 
Deltagande i beslut 
§ 23 
 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden, innan 
beslutet fattas. 
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Om Kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 
sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 
 
 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
§ 20 
Den som har rätt att delta i Kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 
han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Ledamot eller annan som har yttranderätt har rätt 
till anförande. Ett anförande är ej begränsat i tiden. På sådant anförande är en (1) kort replik 
tillåten. Repliktiden är maximalt två minuter. Den som besvarar repliken disponerar tid för en 
slutreplik om högst två minuter multiplicerat med det antal repliker som riktats mot den som 
hållit anförandet. 
 
 
§ 21 
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av 
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under 
dennes anförande. 
 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.  
 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 
sammanträdet. 
 
 
Yrkanden 
§ 22 
När Kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats rätt. 
 
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 
eller återtas, om inte Kommunfullmäktige medger det enhälligt. 
 
Alla nya yrkanden skall avges skriftligt, gärna i digitalt format, till sekreteraren samt analogt till 
presidiet.  
 
 
Deltagande i beslut 
§ 23 
 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla det till ordföranden, innan 
beslutet fattas. 
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
Kommunfullmäktige fattar det med acklamation. 
 
 
 
Omröstningar 
§ 24 
Vid omröstning avges rösterna genom en särskild voteringsanläggning eller efter upprop, som 
förrättas efter en av ordföranden i samråd med vice ordförandena uppgjord voteringslista. Efter 
det att röstavgivningen genom klubbslag förklarats avslutad får avgiven röst ej ändras och 
ledamot eller tjänstgörande ersättare, som icke varit närvarande vid uppropet, ej heller utöva sin 
rösträtt. 
 
Om en ledamot anser sig ha röstat fel kan denna lämna en röstförklaring om vilket fel som 
begåtts till sekreteraren senast dagen innan protokollet justeras för att införas i protokollet. 
Röstförklaringen bör ske digitalt. 
 
Ordföranden, vice ordförandena eller sekreteraren antecknar de avgivna rösterna alternativt får 
dessa presenterade genom voteringsanläggningen. 
 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Skulle annan än den vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde presiderande ordföranden leda omröstningen tillfaller eventuell utslagsröst 
fortfarande den presiderande ordföranden. 
 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser 
samt vara omärkt, enkel och sluten. 
 
En valsedel är ogiltig 
 

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar, 
2. om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 
Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 
 
 
Motioner 
§ 25 
Motion får inlämnas till Kommunfullmäktiges ordförande under adress ks.diarium@boras.se eller 
lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post när som helst under månaden. Motion som 
inte inlämnats senast kl. 13.00 arbetsdagen närmast före dagen för sammanträdet kommer inte att 
anmälas förrän vid det påföljande Kommunfullmäktigesammanträdet. Motionen bör lämnas in 
digitalt. 
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Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i Kommunfullmäktige. I samma motion 
får inte frågor av olika beskaffenhet behandlas.  
 
Ordföranden eller på dennes uppdrag kommunchefen får remittera inkommen motion till 
Kommunstyrelsen för beredning. Dessa beslut anmäls vid sammanträdet. 
 
Ersättare får väcka motion endast vid sammanträde, då denne tjänstgör som ledamot. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen vid Kommunfullmäktiges ordinarie juni- och 
decembersammanträden redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu ej slutförts. 
 
 
Interpellationer 
§ 26 

1. En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot. 
 
Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation. 

 
Den ska ges in till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per 
post senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
Interpellationen bör lämnas in digitalt. 
 
 

2. En ersättare får lämna in en interpellation vid ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid sammanträdet. 

 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av sammanträdet.  

 
3. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
 

4. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 3 eller 4 
§§ Kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av Kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 
 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation har ställts får överlåta besvarandet 
av interpellationen till ordföranden i styrelsen i ett kommunalförbund där kommunen är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen.  

5. Interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt 
till programområdesansvarigt kommunalråd. Interpellation får ej ställas till 
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Kommunfullmäktiges ordförande.  
 

Frågor  
§ 27 
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. En fråga ska ha ett bestämt innehåll. 
Den får vara försedd med en kort inledande förklaring. En fråga ska kunna besvaras utan större 
utredning. 
 
Den ska skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post 
senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Enkla 
frågor bör lämnas in digitalt. 
 
Vad som sägs ovan om interpellation gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svaret på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan 
läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) 
följdfråga (2 minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på 
denna. Debatt i fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 
 
 
Förklaring vid revisionsanmärkning 
§ 28 
Om Kommunfullmäktige inte beslutat något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska 
inhämtas från den nämnd mot vilken anmärkningen har riktats. 
 
 
Valberedning 
§ 29 
Vid första sammanträdet efter det att val av Kommunfullmäktige ägt rum väljer 
Kommunfullmäktige för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av en representant 
från respektive parti som finns representerade i Kommunfullmäktige, utan ersättare.  
 
Kommunfullmäktige väljer samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. Valberedningen ska i december månad det år allmänna val till 
Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val som då ska förrättas. Valberedningen 
ska dock ej upprätta förslag till val av presidium, valberedning, fyllnadsval och annat val, som 
Kommunfullmäktige förrättar utan särskild beredning. I fråga om förfarandet vid fattande av 
beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad den själv bestämmer. 
 
 
Justering av protokollet 
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Motion ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot i Kommunfullmäktige. I samma motion 
får inte frågor av olika beskaffenhet behandlas.  
 
Ordföranden eller på dennes uppdrag kommunchefen får remittera inkommen motion till 
Kommunstyrelsen för beredning. Dessa beslut anmäls vid sammanträdet. 
 
Ersättare får väcka motion endast vid sammanträde, då denne tjänstgör som ledamot. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen vid Kommunfullmäktiges ordinarie juni- och 
decembersammanträden redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu ej slutförts. 
 
 
Interpellationer 
§ 26 

1. En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av ledamot. 
 
Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation. 

 
Den ska ges in till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per 
post senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 
Interpellationen bör lämnas in digitalt. 
 
 

2. En ersättare får lämna in en interpellation vid ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid sammanträdet. 

 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer 
att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av sammanträdet.  

 
3. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 

sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. 
 

4. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 3 eller 4 
§§ Kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till 
en av Kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 
 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation har ställts får överlåta besvarandet 
av interpellationen till ordföranden i styrelsen i ett kommunalförbund där kommunen är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara 
interpellationen.  

5. Interpellationer får ställas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt 
till programområdesansvarigt kommunalråd. Interpellation får ej ställas till 
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Kommunfullmäktiges ordförande.  
 

Frågor  
§ 27 
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. En fråga ska ha ett bestämt innehåll. 
Den får vara försedd med en kort inledande förklaring. En fråga ska kunna besvaras utan större 
utredning. 
 
Den ska skickas till ks.diarium@boras.se eller lämnas in till Kommunstyrelsens diarium per post 
senast kl. 13.00 dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Enkla 
frågor bör lämnas in digitalt. 
 
Vad som sägs ovan om interpellation gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svaret på frågan 
behöver dock inte vara skriftligt. 
 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 
 
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan 
läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) 
följdfråga (2 minuter) med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på 
denna. Debatt i fullmäktige får ej förekomma under frågestunden. 
 
 
Förklaring vid revisionsanmärkning 
§ 28 
Om Kommunfullmäktige inte beslutat något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning 
förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska 
inhämtas från den nämnd mot vilken anmärkningen har riktats. 
 
 
Valberedning 
§ 29 
Vid första sammanträdet efter det att val av Kommunfullmäktige ägt rum väljer 
Kommunfullmäktige för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av en representant 
från respektive parti som finns representerade i Kommunfullmäktige, utan ersättare.  
 
Kommunfullmäktige väljer samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. Valberedningen ska i december månad det år allmänna val till 
Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val som då ska förrättas. Valberedningen 
ska dock ej upprätta förslag till val av presidium, valberedning, fyllnadsval och annat val, som 
Kommunfullmäktige förrättar utan särskild beredning. I fråga om förfarandet vid fattande av 
beslut, förande av protokoll m.m. gäller för valberedningen vad den själv bestämmer. 
 
 
Justering av protokollet 
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§ 30 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt. 
 
 
Reservation 
§ 31 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt, gärna digitalt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen 
före justeringen av protokollet.  
 
 
Expediering 
§ 32 
Utdrag ur protokollet ska tillställas nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 
protokollet. 
 
Sekreterare 
§ 33 
 
Såsom sekreterare tjänstgör tjänsteperson vid Stadsledningskansliet. Vikarie för sekreteraren utses 
av Kommunfullmäktiges ordförande i samråd med Kommunstyrelsens ordförande. 

 
Representationskommitté 
§ 34 
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförandena bildar tillsammans med 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförandena kommunens representationskommitté.  
 
Representationskommitténs uppdrag är att ansvara för Borås Stads värdskap enligt 
Representationskommitténs beslutade regler, flaggning, 
avtal som ingåtts med vänorter. Vidare beslutar Representationskommitténs om 
Fullmäktigemiddagen samt deltagande i Stadshusmiddagen. 
 
Representationskommittén ansvarar även för Borås Stads gåvor i samband med representation. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
§ 35  



kommunfullmäktiges handlingar  |  19 mars 2020

 B 1149

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
§ 30 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt. 
 
 
Reservation 
§ 31 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 
ledamoten göra det skriftligt, gärna digitalt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen 
före justeringen av protokollet.  
 
 
Expediering 
§ 32 
Utdrag ur protokollet ska tillställas nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i 
protokollet. 
 
Sekreterare 
§ 33 
 
Såsom sekreterare tjänstgör tjänsteperson vid Stadsledningskansliet. Vikarie för sekreteraren utses 
av Kommunfullmäktiges ordförande i samråd med Kommunstyrelsens ordförande. 

 
Representationskommitté 
§ 34 
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförandena bildar tillsammans med 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförandena kommunens representationskommitté.  
 
Representationskommitténs uppdrag är att ansvara för Borås Stads värdskap enligt 
Representationskommitténs beslutade regler, flaggning, 
avtal som ingåtts med vänorter. Vidare beslutar Representationskommitténs om 
Fullmäktigemiddagen samt deltagande i Stadshusmiddagen. 
 
Representationskommittén ansvarar även för Borås Stads gåvor i samband med representation. 
 
 
Allmänhetens frågestund 
§ 35  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska 
innehålla allmänhetens frågestund i samband av fastställande om sammanträdesdagar.  

 
Presidiets arbetsuppgifter utöver sammanträde 
§36  
 

1. Bestämma placeringsordningen för fullmäktigeledamöter.  
 

2. Ansvara för och samordna utbildningar av förtroendevalda.  
 

3. Ansvara för kontakt med revisorerna och beredning av revisorernas budget. 
 

4. Bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

5. Ansvara för regelbunden kontakt med gruppledare i Kommunfullmäktige. 
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