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Personalekonomisk redovisning 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2021            

Ärendet i sin helhet 
Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 
personalarbetet för 2021 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 
arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning.  

2021 har utmaningarna i spåret av pandemin fortsatt. Organisationens fokus 
har varit att möta effekterna av pandemin och de kompetensutmaningar som 
finns på kort och lång sikt. Två år med pandemi har krävt omställning och 
påfrestning för alla verksamheter på olika sätt. Digitaliseringstakten har ökat 
markant och bland annat varit en stor del i att möjliggöra distansarbete. 

Det finns mycket som Borås Stad gör, och kan göra, för att hantera framtida 
bemanningsbehov. Det handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att 
vilja, orka och kunna jobba heltid och förlänga yrkeslivet. Lösningar genom 
förändrade arbetssätt och digital utveckling kan öppna upp nya möjligheter. 
Genom att tänka nytt och våga utmana det traditionella kan staden genom sin 
arbetsgivarpolitik hitta nya lösningar för att möta kompetensutmaningen.  
 
Borås Stad ska arbeta för ett jämställt arbetsliv där hälso- och arbetsmiljöarbetet 
prioriteras på samtliga ledningsnivåer. Medarbetare motiveras att gå från deltid 
till heltidsarbete och äldre medarbetare motiveras till ett längre arbetsliv. 
Digitalisering för att frigöra värdeskapande tid är en självklar del i ett hållbart 
arbetsliv. Kommunstyrelsen tar sitt ansvar och leder det strategiska arbetet och 
nämnderna har ett fortsatt uppdrag att arbeta för de förändringar som krävs i 
verksamheterna. 
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Borås Stads personalekonomiska redovisning sammanfat-
tar det gångna årets personalförsörjning och ger oss möj-
lighet att se trender inom arbetsmiljö, jämställdhet och 
hälsa. Genom redovisningen får vi en lägesbild att utgå 
ifrån i arbetet med att utveckla och förbättra Borås Stad 
som arbetsgivare. 

De gångna åren har präglats av covid-19-pandemin. 
Pandemin har varit omvälvande och påverkat verksam-
heter och arbetsplatser på olika sätt varför behovet av 
återhämtning ser olika ut. Borås Stad ska stötta upp i åter-
hämtningsarbetet. För att underlätta för personalen har vi 
valt att ha en flexibel hållning till distansarbete i de verk-
samheter där det inte är nödvändigt att alltid vara på plats. 
Att ge möjlighet till distansarbete gör att anställda kan 
vara mer flexibla. Distansarbete kan också ge fördelar vid 
anställning till tjänster som är svårrekryterade. Riktlinjer 
för distansarbete och råd till chefer om att leda på distans 
har tagits fram. 

Vår största utmaning är fortfarande att klara behovet av 
framtida kompetensförsörjning. Borås Stad arbetar fortsatt 
med ett antal uppdrag som ska hjälpa oss att utvecklas som 
arbetsgivare och att rekrytera personal. Arbetsmiljöarbetet 
är prioriterat och det ska genomsyra samtliga ledningsni-
våer i organisationen. En bra arbetsmiljö som bidrar till 
god hälsa är kanske den viktigaste faktorn i arbetet med 
att säkra den framtida personalförsörjningen och att vara 
en trygg arbetsgivare.

Vi arbetar också med målet att göra Borås Stad till en jäm-
ställd arbetsgivare. En positiv utveckling är att  kvinnors 
och mäns medianlön i år ligger på samma nivå. Det finns 
dock mer att göra. Kvinnor arbetar fortfarande deltid mer 
än män, har högre sjukfrånvaro och lägre livsinkomst. 
Kvinnor tar också ut fler föräldradagar. För att uppnå 
jämställdhet mellan kvinnor och män är det viktigt att 
kvinnor arbetar heltid i större utsträckning och att för-
äldraledigheten delas lika. Områdena hänger ihop med 
varandra: om fler kvinnor ska arbeta heltid kräver det att 
föräldraledighet och VAB-dagar delas lika. För att uppnå 
en jämställd arbetsmarknad måste vi gå i den riktningen. 

Borås Stad arbetar med att motivera äldre att vilja vara 
kvar längre. Som ett led i det arbetet har två pilotprojekt 
genomförts. I det ena projektet undersöktes hur införande 
och användande av digitala verktyg påverkar pensionsbe-
slutet. I det andra projektet undersöktes om och hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar åldersrelaterade 
fysiska förändringar.  

Projektet Frisk organisation har fortsatt och under dess 
tredje år har enheten för organisationshälsa arbetat med de 
förvaltningar som i ohälsotal har de största utmaningarna. 
Utöver kartläggning har arbetet inneburit stöd till arbets-
platser med till exempel individuellt chefsstöd, grupputveck-
ling, processhandledning och andra insatser på grupp- och 
organisa tionsnivå. Totalt har enheten kartlagt den sociala och 
organisatoriska arbetsmiljön på 60 arbetsplatser på åtta av sta-
dens förvaltningar. Övergripande återkoppling har också skett 
till uppdragsgivare, projektägare och förvaltningsledningar 
kring de generella utvecklingsområden enheten identifierat, 
där påverkansmöjligheten för förändring står att finna på för-
valtningsnivå respektive Borås Stads nivå. 

Som ett resultat av arbetet Attraktiv arbetsgivare har Borås 
Stad även detta år utsetts till karriärföretag för 2022. För oss är 
det ett bevis på att vi lyckas vara en arbetsgivare som möjliggör 
utveckling för våra anställda.

Ulf Olsson (S)
Ordförande i Kommunstyrelsen

Borås Stad ska vara en god arbetsgivare

Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet, 

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!
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Inledning  

2021 blev också ett år där pandemin ställde stora krav på alla medarbetare i Borås Stad och där 
verksamheterna har utmanats i att klara bemanningen i tidvis tuffa situationer. Pandemin har visat såväl 
organisationens som medarbetarnas goda förmåga till flexibilitet och man har klarat att mobilisera och 
ställa om när det behövts. 

Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder 
viktiga och utvecklande jobb. Personalområdet har mycket att vinna på en digital utveckling och behöver 
fortsätta i den riktningen. Ny teknik kan utveckla arbetssätt för flera områden som till exempel 
introduktion, rekrytering och rehabilitering. Arbetet med att ge kvinnor och män samma förutsättningar 
och möjligheter till karriärutveckling, löneutveckling och att självständigt kunna forma sitt eget liv behöver 
fortgå. Inte minst för att statistiken visar att kvinnornas sjukfrånvaro ligger betydligt högre än männens. 
Samma skillnad mellan könen avspeglas också när det gäller uttag av föräldraledighet, vård av barn och val 
av sysselsättningsgrad.   

Det Borås Stad kan och bör göra är att ge arbetet med arbetsmiljö och kompetensförsörjning ett stort 
utrymme och skapa förutsättningar för att få fler att vilja, orka och kunna arbeta heltid och förlänga 
yrkeslivet. Målet är att nå en friskare organisation med stabil kompetensförsörjning och hög kunskap och 
medvetenhet om vad som behövs för ett hållbart arbetsliv.  

Under året har beslutsstödet fortsatt utvecklats för att stärka chefers och HR-funktionernas arbete med att 
följa upp, analysera och agera på personalnyckeltal. Rapporteringssystemet för arbetsskador och tillbud är 
nu implementerat fullt ut i organisationen. Systemet ger en tydligare bild och underlättar både anmälan, 
hantering och uppföljningen. Projektet Frisk organisation har varit igång i tre år och beslut om förlängning 
av ett fjärde år togs under året. Det strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket har uppmärksammats 
för andra året i rad med utmärkelsen ”Karriärföretag 2022”. 

Statistikuppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur Heroma och 
Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om personalkostnader har hämtats från kommunens 
ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom 
uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik som presenteras gäller tillsvidareanställda 
och visstidsanställda med månadslön, om inte annat anges. 

Linnéa Nilsson och Marianne Andrén vid Stadsledningskansliet är huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Annica Dahlén 
Personalchef 
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Sammanfattning 
Verksamhetsmål 2021 

 Sjukfrånvaron minskade från 9,1 till 8,5 procent.  
 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare ökade från 368 till 405 årsarbeten.  
 Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget ökade från 36 till 37 procent. 

Några fakta i korthet  

Anställda 
Tillsvidareanställda och visstidsanställda uppgår till 10 370 medarbetare. 98,2 procent av de 
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timavlönade har utfört arbete motsvarande 405 årsarbeten. Anställda 
med utländsk bakgrund har ökat med en procentenhet till 33 procent.  

Kompetensutveckling  
Under 2021 genomfördes utbildningar i bland annat Leda digitala möten via Teams, Motiverande samtal 
och Skriva klarspråk.  

Rekryteringsprognos 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar skapar utmaningar för framtida 
kompetensförsörjning. Prognosen visar att 27 procent av de som är tillsvidareanställda idag kommer att 
fylla 65 år och 21 procent fyller 67 år fram till år 2030.  

Attraktiv arbetsgivare 
Borås Stad har för andra året i rad utsetts till ”Karriärföretag 2022”.  

Personalomsättning  
Personalomsättningen ökade från 7,1 till 8,1 procent. 

Löneläge  
Medianlön utan hänsyn tagen till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, ålder, er-
farenhet och ansvar är lika hög för kvinnor och män med tillsvidareanställning. Medianlönen för 
tillsvidareanställda ökade med 500 kr till 30 500 kr.  

Helårsfriska medarbetare  
Andelen helårsfriska har ökat från 22 till 25 procent. Helårsfriska kvinnor ökar vid nio och helårsfriska 
män vid tolv förvaltningar. 

Sjukfrånvaro 
Frånvaro på grund av sjukdom motsvarade 983 årsarbeten, vilket är en minskning med 50 jämfört med 
2020. Efter 60 dagars sjukskrivning är 97 procent av medarbetarna tillbaka i arbete vilket visar att aktiv 
rehabilitering har stor betydelse.  

Post-covidstöd 
Ett kris- och samtalsstöd har tagits fram för att hantera efterverkningarna av covid-19. Insatserna har 
utformats för att ge stöd till arbetsgrupper och chefer. 

Personalkostnaden  
Personalkostnaden var nästan 5,5 miljarder kronor. 

Chefer  
68 procent av cheferna är kvinnor. 14,2 procent av cheferna har utländsk bakgrund. 
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Borås Stads strategier för kompetensutmaningen 

Under året har organisationens fokus legat på att möta effekterna av pandemin och de 
kompetensutmaningar som finns på kort och lång sikt. Pandemin har utmanat förmågan att bemanna 
stadens olika verksamheter. Bemanningsenheterna har dragit ett stort lass för att lösa bemanningsbehovet 
i det korta perspektivet och en central bemanningsgrupp hanterade övergripande frågor. När tredje 
pandemivågen kom involverades även samtliga HR-chefer i arbetet. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun. Det tillsammans med den demografiska 
utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana traditionella arbetssätt. Jämställd 
arbetsgivarpolitik är ett verktyg och Borås Stad har ansvar för att identifiera och motverka 
arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter. En del är arbetet med årliga lönekartläggningar och 
arbetsvärderingar. Även beslutet om heltid som norm hade ett tydligt jämställdhetsfokus. Men det finns 
mycket kvar att göra. Arbetet med att ge kvinnor och män samma förutsättningar och möjligheter till 
karriärutveckling, löneutveckling och att självständigt kunna forma sitt eget liv behöver fortgå. Inte minst 
för att statistiken visar att kvinnornas sjukfrånvaro ligger betydligt högre än männens. Samma skillnad 
mellan könen avspeglas också när det gäller uttag av föräldraledighet, vård av barn och val av 
sysselsättningsgrad. SKR tog 2020 fram en rapport om jämställd arbetsgivarpolitik och med den som 
utgångspunkt kan Borås Stad stärka upp sitt jämställdhetsarbete ytterligare. 

Det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet pågår i respektive förvaltning och är en fråga som direkt är 
knuten till förvaltningarnas verksamheter, mål och uppdrag. För det arbetet finns ett gemensamt arbetssätt 
att utgå ifrån. Ett gott exempel är Grundskoleförvaltningen som för att attrahera nya medarbetare riktat in 
sig på studentvikarier och timavlönade för att undersöka vad som kan få dem motiverade och intresserade 
av att välja läraryrket och Borås Stad som arbetsgivare. Ett annat gott exempel Förskoleförvaltningens 
kvalitetsdialoger som syftar till att skapa en helhetssyn kring verksamhets-, personal- och ekonomifrågor. 

Det finns mycket som Borås Stad gör, och kan göra, för att hantera framtida rekryteringsbehov. Det 
handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att vilja, orka och kunna jobba heltid och förlänga 
yrkeslivet. Nya lösningar genom till exempel förändrade arbetssätt och teknik kan också minska behovet. 
Kommunstyrelsens ansvar för detta arbete hanteras i fem förvaltningsövergripande uppdragsgrupper som 
leds av Personal och förhandling. Följande är en kort beskrivning av vad som hänt under året: 

Många faktorer påverkar medarbetarens beslut att vara kvar i yrkeslivet efter 65 år. Två pilotprojekt har 
genomförts för att öka kunskapen om dels hur den ökade digitaliseringen påverkar och dels hur 
arbetsmiljöarbetet möter upp åldersrelaterade fysiska förändringar. Arbetet fortsätter under 2022. 

Att få deltidsarbetande att välja heltidsarbete påverkas bland annat av medarbetarens privata situation. Ett 
informationsmaterial tas fram för att ge kunskap kring vilka ekonomiska konsekvenser deltidsarbete kan få 
på lång sikt. Andra hinder som påverkar beslutet är av organisatorisk och strukturell karaktär.  

Som ett led i att minska sjukfrånvaron har Försäkringskassan och rehabiliteringskoordinatorer inom 
allmän sjukvård bjudits in till samtal för att hitta bättre samarbetsformer. För att optimera 
rehabiliteringsarbetet internt har en översyn av stadens rehabiliteringsverktyg påbörjats och utbildning i 
arbetsrättslig rehabilitering har genomförts.  

I arbetet med att frigöra värdeskapande tid genom digitalisering har ett kompetensförsörjningsverktyg 
köpts in. Användandet av verktyget testas nu i ett pilotprojekt. InfoCaption har fått stort genomslag och 
bidragit till att digitaliseringen tagit fart i organisationen. 

Ökad anställningsbarhet för personer som står till arbetsmarknadens förfogande tas om hand inom ramen 
för Socialt Hållbart Borås.   
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Vägen framåt 

Välfärdssektorn har klarat av tidigare kompetensutmaningar bland annat genom att rekrytera och förändra 
arbetssätt och organisation. Nu behöver ytterligare fokus riktas mot att ta vara på befintliga medarbetares 
kompetens och att arbeta strategiskt med omställning. Inte minst kommer det att krävas en omställning till 
en allt mer digitaliserad välfärd. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya 
lösningar samt om ett hållbart arbetsliv och därför kommer Borås Stads arbetsgivarpolitik fortsatt att ha 
den inriktningen. 

Så klaras kompetensutmaningen  

Borås Stad har mycket att vinna på att förstå hur organisatoriska strukturer samt styrning och ledning har 
ett nära samband med villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller arbetsgruppen. Det görs mycket bra 
arbete inom olika verksamheter men för att få full utväxling behövs ökad samsyn och större samverkan. 

Staden ska arbeta för ett jämställt arbetsliv där hälso- och arbetsmiljöarbetet prioriteras på samtliga 
ledningsnivåer. Medarbetare motiveras att gå från deltid till heltidsarbete och äldre medarbetare motiveras 
till ett längre arbetsliv. Arbetet med att frigöra värdeskapande tid genom digitalisering är en självklar del i 
ett hållbart arbete. Kommunstyrelsen tar sitt ansvar och leder det strategiska arbetet och nämnderna har 
ett fortsatt uppdrag att arbeta för de förändringar som krävs i verksamheterna 
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1 Medarbetare 
Kompetenta medarbetare och en arbetsgivare som ger stöd och förutsättningar skapar kvalitet för dem vi 
är tillför.  

I avsnittet redovisas och kommenteras det som har med bemanning att göra. För den som vill ta del av 
mer statistik finns fler tabeller i slutet på avsnittet. 

1.1 Anställda 

Antalet tillsvidareanställda ökade med drygt 100 personer till totalt 8 928. Vårdbiträden är den 
personalgrupp som ökat mest med 43 personer eller 21 procent.  En förklaring till att ökningen sker bland 
vårdbiträden är bristen på utbildade undersköterskor. Vård- och äldreförvaltningen där dessa grupper 
huvudsakligen har sin anställning har som ett led i arbetet med framtidens kompetens- och 
personalförsörjningsbehov bedrivit ett projekt för att öka andelen medarbetare som väljer att arbeta heltid. 
Förvaltningen redovisar att andelen beviljade partiella ledigheter utifrån möjligheten till deltid sjunkit med 
cirka 2 procent jämfört med 2020. 

Andra personalgrupper som visar en större ökning i antal anställda är stödpedagoger och stödassistenter 
som utökats med 21 medarbetare samt socialsekreterare med 17.  

Fördelningen mellan män och kvinnor är i stort sett oförändrad. 76 procent av de anställda är kvinnor och 
24 procent är män. Inom de kommunala bolagen är fördelningen den omvända. Majoriteten, eller 69 
procent, av de anställda är män och 31 procent är kvinnor.  

 

Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år för både män och kvinnor. För kommunanställda 
i riket är motsvarande siffra 45 år, för kvinnor 45 år och för män 44 år (2020). 

98 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna har heltidsanställning. Fem dispensansökningar för 
deltidsanställningar har beviljats under året. Tre av dessa gällde modersmålslärare medan de övriga två 
gällde textil- respektive danslärare. Drygt 860 medarbetare har beviljats partiell tjänstledighet utifrån beslut 
om heltidsanställning vilket är 15 färre än föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 80,2 
procent. 11,2 procent av kvinnorna har ansökt om och beviljats partiell tjänstledighet utifrån 
heltidsbeslutet och har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 80,2 procent. Bland männen är 4,6 procent 
partiellt tjänstlediga på motsvarande grunder med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 80,1 procent. 
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Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning varierar bland de kommunala bolagen. Lägst andel 
heltidsanställda har Borås Djurpark där 86 procent av kvinnorna och 84 procent av männen har heltid. 
Störst skillnad sett till kön har Fristadbostäder AB där samtliga män och 66 procent av kvinnorna arbetar 
heltid. I följande diagram visas andelen heltidsanställningar för bolag med minst sju anställda. 

 

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning genom 
automatisk konvertering när man varit anställd mer än två år under en femårsperiod. 2021 har 108 
personer fått tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse vilket är 12 fler än år 2020. Flest 
konverteringar har skett inom barnomsorgen där 47 fått tillsvidareanställning och där det samma gäller för 
36 personer inom vård och omsorg. 

Könsfördelningen bland chefer ska spegla den fördelning som finns för anställda totalt för att betraktas 
som jämställd. Inom nämnderna är det inte jämställt då 68 procent av cheferna är kvinnor medan kvinnor 
totalt utgör 75 procent av de anställda. Störst andel kvinnliga chefer finns på enhetschefsnivå. Fem av 
totalt sexton förvaltningschefer är kvinnor. Inom de kommunala bolagen är 31 procent av de 
tillsvidareanställda kvinnor och 69 procent är män. Andelen kvinnliga chefer för bolagen totalt är 36 
procent.  
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Andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning varierar bland de kommunala bolagen. Lägst andel 
heltidsanställda har Borås Djurpark där 86 procent av kvinnorna och 84 procent av männen har heltid. 
Störst skillnad sett till kön har Fristadbostäder AB där samtliga män och 66 procent av kvinnorna arbetar 
heltid. I följande diagram visas andelen heltidsanställningar för bolag med minst sju anställda. 

 

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning genom 
automatisk konvertering när man varit anställd mer än två år under en femårsperiod. 2021 har 108 
personer fått tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse vilket är 12 fler än år 2020. Flest 
konverteringar har skett inom barnomsorgen där 47 fått tillsvidareanställning och där det samma gäller för 
36 personer inom vård och omsorg. 

Könsfördelningen bland chefer ska spegla den fördelning som finns för anställda totalt för att betraktas 
som jämställd. Inom nämnderna är det inte jämställt då 68 procent av cheferna är kvinnor medan kvinnor 
totalt utgör 75 procent av de anställda. Störst andel kvinnliga chefer finns på enhetschefsnivå. Fem av 
totalt sexton förvaltningschefer är kvinnor. Inom de kommunala bolagen är 31 procent av de 
tillsvidareanställda kvinnor och 69 procent är män. Andelen kvinnliga chefer för bolagen totalt är 36 
procent.  
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Antalet medarbetare med utländsk bakgrund har ökat med nästan 130 personer. Det innebär att 33 
procent av samtliga anställda har utländsk bakgrund. Av antal anställda män totalt har 34,9 procent 
utländskbakgrund motsvarande andel för kvinnor är 32,5 procent. Den personalgrupp där anställda med 
utländsk bakgrund ökat mest är administratörer från 22 till 26 procent. Andra exempel på grupper som 
ökat är barnskötare och stödpedagoger där drygt 40 respektive 30 procent av samtliga anställda har 
utländsk bakgrund. Flest medarbetare med utländsk bakgrund finns fortfarande inom gruppen 
vårdbiträden och städ, tvätt och renhållningsarbete där drygt 70 procent har det. Andelen chefer med 
utländsk bakgrund har inte förändrats utan ligger kvar på samma nivå som föregående år med 14,2 
procent. I förvaltningarnas ledningsgrupper har endast 5 personer eller 3,3 procent utländsk bakgrund. 
Om kommunens medarbetare skulle avspegla Borås befolkningssammansättning av personer med 
utländsk bakgrund i yrkesverksam ålder skulle andelen behöva öka med drygt två procentenheter till 35, 4 
procent. 

 

Under året har 1 557 medarbetare någon gång varit föräldralediga. I genomsnitt har kvinnorna tagit ut 88 
och männen 36 dagar med föräldraledighet. 

2 757 medarbetare har tagit ut ledighet för vård av barn (VAB). Av dessa medarbetare är 81 procent 
kvinnor och 19 procent är män. Kvinnorna har i genomsnitt tagit ut 12 dagar och männen 9 dagar.  

2021 är andelen anställda per verksamhet i stort sett lika jämfört med tidigare år, endast marginella 
förändringar har skett. 
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1.2 Personalomsättning 

Personalomsättningen uttrycks i procent och beräknas på genomsnittligt antal tillsvidareanställda som 
under året slutat sin anställning i Borås Stad. Även pensionsavgångar ingår.  

Om en personalomsättning upplevs som positiv avgörs bland annat av vad rekryteringen kostar, hur 
tillgången på kompetens är och hur lång tid det tar för den nyanställde att komma upp i full 
arbetskapacitet. En för stor rörlighet innebär ökad arbetsbelastning för de medarbetare som stannar kvar 
och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet.  

2021 års personalomsättning var 8,1 procent, en ökning med en procentenhet jämfört med 2020. 
Personalomsättning, exklusive pensionsavgångar, är 5,8 procent. Bland personalgrupper med minst 100 
anställda har sjuksköterskor och socialsekreterare högst personalomsättning med 15,3 respektive 12,3 
procent. Lägst personalomsättning har medarbetare inom kök med 4,7 procent och städ med 5,2 procent. 
Mer än hälften av de som slutat inom hantverksarbeten, städ och kök har gått i pension. 

Under första året med pandemin bromsades rörligheten upp så väl inom kommunen som på 
arbetsmarknaden i stort. I slutet av år 2021 är läget annorlunda och tillgången på lediga arbeten har 
återigen ökat vilket kan vara en förklaring till att personalomsättningen vänt uppåt igen för Borås Stad. 
Goda utvecklingsmöjligheter och ett aktivt arbetsmiljöarbete är exempel på faktorer som kan bidra till 
kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. 
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1.2 Personalomsättning 

Personalomsättningen uttrycks i procent och beräknas på genomsnittligt antal tillsvidareanställda som 
under året slutat sin anställning i Borås Stad. Även pensionsavgångar ingår.  

Om en personalomsättning upplevs som positiv avgörs bland annat av vad rekryteringen kostar, hur 
tillgången på kompetens är och hur lång tid det tar för den nyanställde att komma upp i full 
arbetskapacitet. En för stor rörlighet innebär ökad arbetsbelastning för de medarbetare som stannar kvar 
och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet.  

2021 års personalomsättning var 8,1 procent, en ökning med en procentenhet jämfört med 2020. 
Personalomsättning, exklusive pensionsavgångar, är 5,8 procent. Bland personalgrupper med minst 100 
anställda har sjuksköterskor och socialsekreterare högst personalomsättning med 15,3 respektive 12,3 
procent. Lägst personalomsättning har medarbetare inom kök med 4,7 procent och städ med 5,2 procent. 
Mer än hälften av de som slutat inom hantverksarbeten, städ och kök har gått i pension. 

Under första året med pandemin bromsades rörligheten upp så väl inom kommunen som på 
arbetsmarknaden i stort. I slutet av år 2021 är läget annorlunda och tillgången på lediga arbeten har 
återigen ökat vilket kan vara en förklaring till att personalomsättningen vänt uppåt igen för Borås Stad. 
Goda utvecklingsmöjligheter och ett aktivt arbetsmiljöarbete är exempel på faktorer som kan bidra till 
kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. 
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Chefer inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och chefer inom individ- och familjeomsorg 
har den högsta personalomsättningen med 13,7 respektive 13,3 procent. För chefer inom individ- och 
familjeomsorg var tre av totalt fem som slutade registrerade som pensionsavgångar. Personalomsättningen 
för de tre största chefsgrupperna, rektorer inom grund- och gymnasieskolan, rektorer inom förskolan och 
chefer inom äldreomsorgen, låg på 9,4 procent, 3,7 procent samt 9,6 procent.  

 

716 medarbetare har avslutat sin anställning under året vilket är cirka 100 fler än år 2020. Av det totala 
antal avgångar är 201 registrerade som pensionsavgångar. Prognosen för tiden fram till år 2030 är att 27 
procent av de som är tillsvidareanställda idag kommer att fylla 65 år och 21 procent fyller 67 år till dess. 
Det är alltså av stort värde för framtida kompetensförsörjning att få medarbetare att arbeta längre. 

I 19 av totalt 31 personalgrupper kommer minst en fjärdedel av dagens medarbetare att uppnå 65 års ålder 
fram till 2030. I 10 av dessa nås även en ålder av 67 år fram till 2030. Störst pensionsavgångar väntas inom 
teknikarbeten där till exempel 49 procent av hantverksarbetarna uppnår 65 år och 40 procent 67 år inom 
en tioårsperiod.  
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Eftersom antalet anställda i de kommunala bolagen varierar stort bör ingen jämförelse göras mellan dem. 
Bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid. Borås Parkeringsbolag har tappat hälften av sina 
medarbetare under året, huvudsakligen bland parkeringsvärdarna. För att öka anställningsmöjligheterna 
bekostar bolaget all nödvändig utbildning för denna yrkesgrupp. Även Inkubatorn har haft en hög 
personalomsättning under året som bland annat förklaras med svårigheter att vara nyanställd under en 
pågående pandemi som krävde distansarbete. För att underlätta framtida rekrytering har intervjuer gjorts 
med samtliga som slutade under året för att på så sätt öka kunskapen om hur organisationen kan bli bättre 
på att attrahera och behålla värdefulla medarbetare. 

1.2.1 Vad kostar personalomsättningen? 

Det finns ett stort värde i att sträva efter en balanserad personalomsättning. Om rörligheten bidrar till att 
öka eller förnya kompetensen är personalomsättningen positiv. Men den blir negativ om återbesättningar 
tar lång tid eller om det finns svårigheter att hitta ersättare med rätt kompetens. Det leder i sin tur till sänkt 
kvalitet och ökad belastning för de medarbetare som är kvar. Det är viktigt att ha insikt i vad en 
rekrytering kostar. En ekonomisk beräkning av personalomsättningen ska ta hänsyn till både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. Utifrån 
en personalekonomisk modell, som ekonomen Anders Johrén utvecklat, har kostnaderna delats upp i fyra 
olika områden: 

Rekryteringskostnader - annonsering och tid för intervju och referenstagning  

Introduktionskostnader - tid för introduktion och löpande handledning 

Inskolningskostnader - tid innan nyanställd når full arbetsinsats 

Avvecklingskostnader - minskad prestation från den som lämnar och förlorad effektivitet under 
vakansperiod 

Kostnaden för att ersätta medarbetare varierar självklart mellan olika yrkesgrupper. Den största kostnaden 
gäller tiden det tar att skola in nya medarbetare. Om man utifrån ovanstående områden utgår från att en 
genomsnittlig kostnad för en extern rekrytering uppgår till lågt räknat 200 000 kr, så är kostnaden för de 
261 externa rekryteringar som gjorts under året drygt 52 miljoner kronor. 
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Eftersom antalet anställda i de kommunala bolagen varierar stort bör ingen jämförelse göras mellan dem. 
Bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid. Borås Parkeringsbolag har tappat hälften av sina 
medarbetare under året, huvudsakligen bland parkeringsvärdarna. För att öka anställningsmöjligheterna 
bekostar bolaget all nödvändig utbildning för denna yrkesgrupp. Även Inkubatorn har haft en hög 
personalomsättning under året som bland annat förklaras med svårigheter att vara nyanställd under en 
pågående pandemi som krävde distansarbete. För att underlätta framtida rekrytering har intervjuer gjorts 
med samtliga som slutade under året för att på så sätt öka kunskapen om hur organisationen kan bli bättre 
på att attrahera och behålla värdefulla medarbetare. 

1.2.1 Vad kostar personalomsättningen? 

Det finns ett stort värde i att sträva efter en balanserad personalomsättning. Om rörligheten bidrar till att 
öka eller förnya kompetensen är personalomsättningen positiv. Men den blir negativ om återbesättningar 
tar lång tid eller om det finns svårigheter att hitta ersättare med rätt kompetens. Det leder i sin tur till sänkt 
kvalitet och ökad belastning för de medarbetare som är kvar. Det är viktigt att ha insikt i vad en 
rekrytering kostar. En ekonomisk beräkning av personalomsättningen ska ta hänsyn till både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. Utifrån 
en personalekonomisk modell, som ekonomen Anders Johrén utvecklat, har kostnaderna delats upp i fyra 
olika områden: 

Rekryteringskostnader - annonsering och tid för intervju och referenstagning  

Introduktionskostnader - tid för introduktion och löpande handledning 

Inskolningskostnader - tid innan nyanställd når full arbetsinsats 

Avvecklingskostnader - minskad prestation från den som lämnar och förlorad effektivitet under 
vakansperiod 

Kostnaden för att ersätta medarbetare varierar självklart mellan olika yrkesgrupper. Den största kostnaden 
gäller tiden det tar att skola in nya medarbetare. Om man utifrån ovanstående områden utgår från att en 
genomsnittlig kostnad för en extern rekrytering uppgår till lågt räknat 200 000 kr, så är kostnaden för de 
261 externa rekryteringar som gjorts under året drygt 52 miljoner kronor. 
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1.3 Timavlönade 

En av tre indikatorer som följs av Kommunfullmäktige är timavlönade uttryckt i årsarbeten. Målet är att 
arbetad tid för timavlönade medarbetare anställda enligt avtalet allmänna bestämmelser (AB) ska minska. 
Det målet har inte gått att uppnå då utfallet för år 2021 blev 405 årsarbeten vilket är 37 årsarbeten fler än 
år 2020. Pandemin har även haft betydelse för behovet av att anlita timavlönade. För vissa förvaltningar 
har behovet styrts av en större restriktivitet mot att ta in timavlönade. Detta för att hålla nere 
smittspridningen. För andra förvaltningar har det varit ett ökat behov av timavlönade för att kunna hålla 
verksamheten igång. Utifrån vilka restriktioner som varit gällande har distansarbete liksom 
distansundervisning haft påverkan på behovet av timavlönade vid olika tidpunkter under året. Tillgången 
på utbildad arbetskraft är också en faktor som påverkar behovet av att ta in timavlönade. Råder det brist 
på sökande med rätt kompetens kan det ta lång tid att rekrytera och få ersättare på plats. 

Sociala omsorgsnämnden har ökat antalet timavlönade med drygt 30 årsarbeten och Förskolenämnden 
med cirka 16 årsarbeten. Vård- och äldrenämnden har däremot minskat antalet timavlönade med drygt 6 
årsarbeten. 

Timavlönade medarbetare anställda enligt beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga 
assistenter och anhörigvårdare) har utfört arbete som motsvarar 30 årsarbeten. 

 

Korttidssjukfrånvaro, vård av barn och semester är faktorer som påverkar behovet av timavlönad 
personal. Valet att ta in eller avstå från att ersätta med timavlönade måste göras i varje enskilt fall. Vid en 
alltför restriktiv hållning riskerar man ökad sjukfrånvaro och/eller ökad personalrörlighet. 

En jämförelse har gjorts när det gäller förhållandet mellan frånvaro och timavlönade ersättare inom de 
mest personalkrävande verksamheterna förskola, grundskola, äldreomsorg och social omsorg. En sådan 
jämförelse ger underlag för diskussion om vad en alltför stor återhållsamhet med att ta in ersättare vid 
korttidsfrånvaro kan innebära.   

I beräkningen ingår antalet timmar för sjukfrånvaro upp till och med 14 dagar som summerats med antalet 
timmar för tillfällig vård av barn (VAB). För äldreomsorg och social omsorg har även frånvaro på grund 
av semester räknats med då dessa verksamheter har behov av ersättare även vid sådan frånvaro. Antalet 
timmar har sedan omvandlats till årsarbeten.  
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Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade  

Verksamhet Frånvaro i årsarbeten Timavlönade i årsarbeten Timavlönade i förhållande 
till frånvaro   

Förskola 114 66 57 % 

Grundskola 135 60 44 % 

Social omsorg  157 73 46 % 

Äldreomsorg  400 158 40 % 

1.4 Resursanvändning 

14 861 809 arbetstimmar har utförts under året vilket motsvarar 8 742 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid på 72,8 procent av överenskommen tid.  

 

1 499 personer har inlöst övertid och saknar därmed rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad 
TT-tid, registreras normalt inte i kommunens löne-/personalsystem utan registreras som flextid.  

Antalet sparade semesterdagar ökade från 107 000 till drygt 110 000 dagar vilket innebär att Borås Stad har 
en semesterskuld till medarbetarna på drygt 242 miljoner kronor. Att skapa förutsättningar och stimulera 
medarbetare till att ta ut den lagstadgade semestern är viktigt inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.5.1 Anställda per nämnd 2021-11-01 

Nämnd Tillsv anst 
kvinnor 

Tillsv anst 
män 

Visstid 
kvinnor 

Visstid 
män 

Förändring 
tillsv anst 
jmf med 
föregående 
år 

Arbetslivsnämnden 167 83 5 3 -2 

Fritids- och folkhälsonämnden 112 80 13 7 9 

Förskolenämnden 1 163 50 305 17 14 

Grundskolenämnden 1 692 457 321 155 6 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 495 270 42 48 -7 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 226 58 13 3 11 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 94 53 10 6 0 

Kulturnämnden 141 70 17 10 0 

Lokalförsörjningsnämnden 19 27 2 1 1 

Miljö- och konsumentnämnden 55 17 3 1 2 

Revisorskollegiet 2 3 0 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 39 40 1 0 7 

Servicenämnden 99 262 10 17 -7 

Sociala omsorgsnämnden 713 198 61 25 23 

Tekniska nämnden 41 93 2 3 -3 

Vård- och äldrenämnden 1 802 415 153 80 54 

      

Totalt kommunen 6 860 2 176 958 376 108 

Tabell 1.5.2 Anställda per personalgrupp 2021-11-01 

Personalgrupp Tillsv anst 
kvinnor 

Tillsv anst 
män 

Visstid 
kvinnor 

Visstid 
män 

Förändring 
tillsv anst 
jmf med 
föregående 
år 

Ledningsarbete 334 149 3 2 12 

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete 339 147 25 9 -4 

Administratörsarbete 299 44 17 3 6 

Vård och omsorgsarbete      

Läkare 1 0 0 0 1 
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Personalgrupp Tillsv anst 
kvinnor 

Tillsv anst 
män 

Visstid 
kvinnor 

Visstid 
män 

Förändring 
tillsv anst 
jmf med 
föregående 
år 

Psykolog 10 3 0 0 -1 

Sjuksköterska 234 26 5 0 3 

Undersköterska 1 077 203 54 9 -4 

Vårdbiträde 161 86 92 63 43 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 95 16 2 0 0 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 248 45 10 3 17 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 68 27 7 2 -6 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 480 155 52 22 21 

Personlig assistent, anhörigvårdare 128 29 4 4 0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 57 18 1 0 5 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 600 146 120 67 -14 

Gymnasielärare 229 162 26 39 4 

Förskollärare 774 37 199 15 -12 

Fritidspedagog 50 19 92 46 -7 

Övrigt lärararbete 224 81 29 14 -7 

Barnskötare 420 17 119 4 12 

Elevassistent 166 88 33 19 4 

Övrigt skol- och förskolearbete 42 19 10 4 8 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare 31 38 5 4 -3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 61 17 2 2 1 

Övrig kultur, turism och fritid 73 57 18 7 1 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare 39 21 0 1 5 

Ingenjör 24 69 2 2 -3 

Tekniker 15 77 0 1 10 

Hantverkare m.m. 21 270 4 23 1 
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Personalgrupp Tillsv anst 
kvinnor 
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män 

Visstid 
kvinnor 

Visstid 
män 
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tillsv anst 
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föregående 
år 
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Personalgrupp Tillsv anst 
kvinnor 

Tillsv anst 
män 

Visstid 
kvinnor 

Visstid 
män 

Förändring 
tillsv anst 
jmf med 
föregående 
år 

Köks- och måltidsarbete 310 63 11 5 0 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 250 47 16 6 15 

      

Totalt kommunen 6 860 2 176 958 376 108 

Tabell 1.5.3 Anställda (tillsvidare och visstid) med utländsk bakgrund i procent 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete 14,7 13,1 14,2 

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 18,5 18,2 18,5 

Administratörsarbete 24,3 40,8 26,5 

Vård och omsorgsarbete    

Psykolog 20,0 0,0 15,4 

Sjuksköterska 23,0 34,6 24,2 

Undersköterska 50,1 73,9 53,8 

Vårdbiträde 71,1 82,4 75,3 

Rehabilitering och förebyggande arbete    

Arbets- och fysioterapeut m.fl 16,7 25,0 17,9 

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 28,2 43,5 30,5 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 22,4 32,1 25,0 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 30,3 37,9 32,2 

Personlig assistent, anhörigvårdare 45,5 54,5 47,3 

Övrigt socialt och kurativt arbete 12,1 22,2 14,5 

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 20,9 25,1 21,9 

Gymnasielärare 23,6 16,7 20,6 

Förskollärare 24,1 18,0 23,8 

Fritidspedagog 19,7 27,9 22,4 

Övrigt lärararbete 31,6 37,8 33,2 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Barnskötare 42,4 33,3 42,0 

Elevassistent 23,6 38,1 28,7 

Övrigt skol- och förskolearbete 16,7 45,8 25,6 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Fritidsledare 33,3 55,0 44,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 25,8 0,0 20,0 

Övrig kultur, turism och fritid 9,9 17,2 12,9 

Teknikarbete    

Teknisk handläggare 15,4 9,1 13,1 

Ingenjör 7,7 17,1 14,6 

Tekniker 6,3 23,8 20,8 

Hantverkare m.m. 7,7 23,6 22,3 

Köks- och måltidsarbete 47,0 44,8 46,6 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 70,2 71,7 70,5 

    

Totalt kommunen 32,5 34,9 33,1 

Tabell 1.5.4 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

Personalgrupp Heltid kvinnor Deltid kvinnor Heltid män Deltid män 

Ledningsarbete 99,7 0,3 100 0 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 98,6 1,4 99,3 0,7 

Administratörsarbete 92,7 7,3 89,6 10,4 

Vård och omsorgsarbete     

Läkare 100 0 - - 

Psykolog 100 0 100 0 

Sjuksköterska 100 0 100 0 

Undersköterska 98,5 1,5 99,5 0,5 

Vårdbiträde 98,8 1,2 96,7 3,3 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl 99,0 1,0 100 0 

Socialt och kurativt arbete     
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 
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Socialt och kurativt arbete     
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Personalgrupp Heltid kvinnor Deltid kvinnor Heltid män Deltid män 

Socialsekreterare m.fl. 99,2 0,8 100 0 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 100 0 100 0 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 98,8 1,2 100 0 

Personlig assistent, anhörigvårdare 98,5 1,5 100 0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 93,0 7,0 100 0 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare 99,2 0,6 99,3 0,7 

Gymnasielärare 99,6 0,4 99,4 0,6 

Förskollärare 99,0 1,0 100 0 

Fritidspedagog 98,0 2,0 100 0 

Övrigt lärararbete 95,4 4,6 97,6 2,4 

Barnskötare 97,6 2,4 100 0 

Elevassistent 95,2 4,8 97,8 2,2 

Övrigt skol- och förskolearbete 95,3 4,7 90,5 9,5 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare 90,0 10,0 100 0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 90,2 9,8 100 0 

Övrig kultur, turism och fritid 91,9 8,1 100 0 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare 100 0 100 0 

Ingenjör 100 0 98,6 1,4 

Tekniker 100 0 96,2 3,8 

Hantverkare m.m. 95,2 4,8 94,9 5,1 

Köks- och måltidsarbete 95,1 4,9 100 0 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 97,2 2,8 93,9 6,1 

     

Totalt kommunen 97,9 2,1 98,2 1,8 
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Tabell 1.5.5 Tillsvidareanställda chefer 2021-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

Arbetslivsnämnden 11 7 

Fritids- och folkhälsonämnden 13 7 

Förskolenämnden 58 5 

Grundskolenämnden 45 28 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 25 13 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 13 6 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 7 9 

Kulturnämnden 14 4 

Lokalförsörjningsnämnden 2 5 

Miljö- och konsumentnämnden 5 1 

Revisorskollegiet 0 1 

Samhällsbyggnadsnämnden 3 4 

Servicenämnden 8 28 

Sociala omsorgsnämnden 38 7 

Tekniska nämnden 3 13 

Vård- och äldrenämnden 80 13 

   

Totalt kommunen 325 151 

Tabell 1.5.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Ledningsarbete 476 37 7,8  

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 484 42 8,7 

Administratörsarbete 335 18 5,4 

Vård och omsorgsarbete    

Sjuksköterska 256 39 15,3 

Undersköterska 1 259 116 9,2 

Vårdbiträde 229 13 5,7 

Rehabilitering och förebyggande arbete    
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Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Arbets- och fysioterapeut m.fl 110 6 5,5 

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 277 34 12,3 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 619 60 9,7 

Personlig assistent, anhörigvårdare 157 14 8,9 

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 726 48 6,6 

Gymnasielärare 387 25 6,5 

Förskollärare 791 63 8,0 

Övrigt lärararbete 304 30 9,9 

Barnskötare 425 27 6,4 

Elevassistent 246 13 5,3 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid 132 12 9,1 

 

Teknikarbete    

Hantverkare m.m. 294 26 8,8 

Köks- och måltidsarbete 364 17 4,7 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 291 15 5,2 

    

Totalt kommunen 8 846 716 8,1 

Tabell 1.5.7 Pensionsprognos 2022-2030(beräknat på pensionsålder 65 år) 

Område Antal som uppnår 65 år eller 
högre under perioden 

Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Ledararbete 147 29,9 

Handläggar- och administratörsarbete 262 30,6 

Vård och omsorgsarbete 448 25,0 

Rehabilitering och förebyggande arbete 24 21,6 

Socialt och kurativt arbete 319 25,5 

Skol- och förskolearbete 719 21,5 

Kultur, turism och friluftsarbete 58 27,4 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

B 1286

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2021 MEDARBETARE 

21 

Område Antal som uppnår 65 år eller 
högre under perioden 

Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Teknikarbete 432 35,9 

   

Totalt kommunen 2 409 26,8 

Tabell 1.5.8 Arbetade timmar av timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

Personalgrupp 2018 2019 2020 2021 
kvinnor 

2021 
män 

2021 
totalt 

Ledningsarbete 0,8 1,4 0,5 0,1 1,6 1,7 

Handläggar- och administratörsarbete       

Handläggararbete 4,5 4,7 3,5 1,8 1,6 3,3 

Administratörsarbete 10,5 10,1 7,5 6,5 0,5 7,0 

Vård och omsorgsarbete       

Psykolog 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sjuksköterska 3,7 3,0 3,0 1,8 0,3 2,1 

Undersköterska 56,3 47,1 43,8 31,7 8,3 40,0 

Vårdbiträde 133,8 111,2 110,4 70,6 38,8 109,3 

Rehabilitering och förebyggande arbete       

Arbets- och fysioterapeut m.fl 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Socialt och kurativt arbete       

Socialsekreterare m.fl. 8,7 5,0 3,2 2,3 1,6 3,9 

Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent 

0,0 3,2 3,7 2,2 2,0 4,3 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 26,1 46,8 37,6 43,2 20,0 63,2 

Personlig assistent, anhörigvårdare 9,3 9,1 9,5 10,7 4,9 15,7 

Övrigt socialt och kurativt arbete 1,7 0,8 0,9 0,1 0,5 0,6 

Skol- och förskolearbete       

Grundskollärare 1,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 

Gymnasielärare 1,8 0,7 0,6 0,1 0,4 0,5 

Förskollärare 0,9 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 

Fritidspedagog 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Övrigt lärararbete 108,7 107,4 73,1 75,2 16,0 91,2 

Barnskötare 0,5 1,2 0,8 0,7 0,1 0,8 
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Område Antal som uppnår 65 år eller 
högre under perioden 

Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Teknikarbete 432 35,9 

   

Totalt kommunen 2 409 26,8 

Tabell 1.5.8 Arbetade timmar av timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

Personalgrupp 2018 2019 2020 2021 
kvinnor 

2021 
män 

2021 
totalt 

Ledningsarbete 0,8 1,4 0,5 0,1 1,6 1,7 

Handläggar- och administratörsarbete       

Handläggararbete 4,5 4,7 3,5 1,8 1,6 3,3 

Administratörsarbete 10,5 10,1 7,5 6,5 0,5 7,0 

Vård och omsorgsarbete       

Psykolog 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sjuksköterska 3,7 3,0 3,0 1,8 0,3 2,1 

Undersköterska 56,3 47,1 43,8 31,7 8,3 40,0 

Vårdbiträde 133,8 111,2 110,4 70,6 38,8 109,3 

Rehabilitering och förebyggande arbete       

Arbets- och fysioterapeut m.fl 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Socialt och kurativt arbete       

Socialsekreterare m.fl. 8,7 5,0 3,2 2,3 1,6 3,9 

Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent 

0,0 3,2 3,7 2,2 2,0 4,3 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 26,1 46,8 37,6 43,2 20,0 63,2 

Personlig assistent, anhörigvårdare 9,3 9,1 9,5 10,7 4,9 15,7 

Övrigt socialt och kurativt arbete 1,7 0,8 0,9 0,1 0,5 0,6 

Skol- och förskolearbete       

Grundskollärare 1,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1 

Gymnasielärare 1,8 0,7 0,6 0,1 0,4 0,5 

Förskollärare 0,9 0,7 0,1 0,1 0,0 0,1 

Fritidspedagog 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Övrigt lärararbete 108,7 107,4 73,1 75,2 16,0 91,2 

Barnskötare 0,5 1,2 0,8 0,7 0,1 0,8 
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Personalgrupp 2018 2019 2020 2021 
kvinnor 

2021 
män 

2021 
totalt 

Elevassistent 3,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 

Övrigt skol- och förskolearbete 22,9 25,2 23,4 15,9 3,2 19,1 

Kultur, turism och friluftsarbete       

Fritidsledare 4,5 4,4 4,7 1,5 0,9 2,4 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 2,6 1,7 1,6 1,2 0,5 1,7 

Övrig kultur, turism och fritid 4,4 6,3 3,6 1,6 0,7 2,2 

Teknikarbete       

Teknisk handläggare 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 

Ingenjör 1,1 1,4 0,8 0,4 0,1 0,4 

Tekniker 0,4 0,6 2,3 0,2 1,8 2,0 

Hantverkare m.m. 11,8 10,9 8,2 1,1 6,7 7,9 

Köks- och måltidsarbete 22,5 23,5 23,4 17,9 7,1 24,9 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 2,8 2,0 1,1 0,1 0,5 0,7 

       

Totalt kommunen 446,6 430,3 367,9 287,5 118,0 405,4 
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2 Lön 
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att skapa förståelse kring sambandet mellan mål, resultat och lön. Ett partsgemensamt 
arbete för att utveckla löneöversynsprocessen har genomförts för att stärka arbetet med lön som 
styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka cheferna i deras uppgift med lönesättning. 

Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet har utvärderats och permanentats inom 
verksamheten. På grund av pandemin så blir det först under 2022 som fler yrkesgrupper kommer att 
inkluderas i en pilot för decentraliserad löneinplacering. Modellen tydliggör chefers mandat att styra och ta 
fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering 
viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna 
utifrån ett helhetsperspektiv. 

Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare, men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. I Borås Stad har flera förmåner tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Bland annat finns möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, bruttolöneväxling till pension, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, förmånscyklar och fria 
bad. 

Som ett led i att stärka chefernas kunskaper och öka kvalitetssäkringen kring löneprocessen har cheferna 
fram till och med 2021 genomgått en utbildning. Under 2022 fortsätter arbetet och ett utbildningsmaterial 
kommer i samverkan tas fram för medarbetare.  

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp. 

Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare. 

I bilagorna till HÖK 20 med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Kommunal har parterna 
förbundit sig att under avtalsperioden ha dialog och uppföljning av lönenivåer, lönespridning och 
löneutveckling. Under avtalsperioden har arbetsgivaren och AKV fört dialog om lönespridning och 
lönekarriär. Dialogen följs upp med årliga avstämningar om utvecklingen inom angivna områden utifrån 
en eller några yrkesgrupper kopplade till AKV. Kommunal och arbetsgivaren har förbundit sig att 
tillsammans, efter avslutad löneöversyn, göra en uppföljning och analys av lönenivåer och lönestrukturer 
inom respektive yrke på Kommunals avtalsområde. Arbetet fortsätter under 2022.   

2.1.1 Löneöversyn 

I löneöversyn 2021 gjordes särskilda satsningar på sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
samtliga lärargrupper. I det centrala avtalet gjordes dessutom en särskild satsning på barnskötare, 
elevassistenter, undersköterskor, stödassistenter, boendestödjare, kockar och personliga assistenter med 
utbildning. 
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2 Lön 
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att skapa förståelse kring sambandet mellan mål, resultat och lön. Ett partsgemensamt 
arbete för att utveckla löneöversynsprocessen har genomförts för att stärka arbetet med lön som 
styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka cheferna i deras uppgift med lönesättning. 

Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet har utvärderats och permanentats inom 
verksamheten. På grund av pandemin så blir det först under 2022 som fler yrkesgrupper kommer att 
inkluderas i en pilot för decentraliserad löneinplacering. Modellen tydliggör chefers mandat att styra och ta 
fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering 
viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna 
utifrån ett helhetsperspektiv. 

Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare, men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. I Borås Stad har flera förmåner tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Bland annat finns möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, bruttolöneväxling till pension, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, förmånscyklar och fria 
bad. 

Som ett led i att stärka chefernas kunskaper och öka kvalitetssäkringen kring löneprocessen har cheferna 
fram till och med 2021 genomgått en utbildning. Under 2022 fortsätter arbetet och ett utbildningsmaterial 
kommer i samverkan tas fram för medarbetare.  

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp. 

Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare. 

I bilagorna till HÖK 20 med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Kommunal har parterna 
förbundit sig att under avtalsperioden ha dialog och uppföljning av lönenivåer, lönespridning och 
löneutveckling. Under avtalsperioden har arbetsgivaren och AKV fört dialog om lönespridning och 
lönekarriär. Dialogen följs upp med årliga avstämningar om utvecklingen inom angivna områden utifrån 
en eller några yrkesgrupper kopplade till AKV. Kommunal och arbetsgivaren har förbundit sig att 
tillsammans, efter avslutad löneöversyn, göra en uppföljning och analys av lönenivåer och lönestrukturer 
inom respektive yrke på Kommunals avtalsområde. Arbetet fortsätter under 2022.   

2.1.1 Löneöversyn 

I löneöversyn 2021 gjordes särskilda satsningar på sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
samtliga lärargrupper. I det centrala avtalet gjordes dessutom en särskild satsning på barnskötare, 
elevassistenter, undersköterskor, stödassistenter, boendestödjare, kockar och personliga assistenter med 
utbildning. 
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Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 2,4 procent. 

2.1.2 Lönekartläggning och arbetsvärdering 

För att kvalitetssäkra den lokala lönebildningen och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning med syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning 
görs endast på central nivå men analys görs på förvaltningsnivå. Detta är en viktig del av löneprocessen. 
Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten. Det vill säga mellan 
medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter. Det görs också en kartläggning mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Likvärdiga arbeten bedöms utifrån arbetets krav när det 
gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de 
har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet redovisas i en handlingsplan. 

Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
analysarbete har identifierat behovet av en översyn av vissa yrkesgruppers grundkrav utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. Resultatet av årets analysarbete har lett till en särskild budgetfinansierad i syfte att 
öka lönespridningen för erfarna bibliotekarier och lärare inom kulturskolan. Åtgärderna genomförs under 
kommande år. 

2.1.3 Övriga åtgärder för lön 

Mentorsavtal 
Inom några avtalsområden har kollektivavtal slutits som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2021 hade 54 medarbetare 
mentorsuppdrag. 

Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2021 hyrde 446 medarbetare cyklar. Inför 2022 finns ny en ny leverantör där 
fler beställningsperioder kommer att arrangeras varje år. Leverantören har butik i Borås och andra 
närliggande städer.  

Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 3 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2021 var det 61 månadsavlönade medarbetare och 28 timavlönade som fick lönetillägget. 

Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får fem extra lediga dagar 
och medarbetare som är 40 år eller äldre får sex extra lediga dagar. Under 2021 var det 1 207 medarbetare 
som växlade semesterdagar. 

Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Under 2021 har 
beställningshanteringen gått över till e-tjänst vilket minskar risken för fel. Vid årets slut hade 245 
medarbetare köpt totalt 721 busskort. 
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Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat om varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2021 betalades totalt 13 rekryteringsbonusar ut à 
15 000 kr. 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat med 500 kronor jämfört med 2020 vilket motsvarar en medianlöneökning med 1,6 
procent. Totalt har medianlönen ökat med 28 procent eller 6 658 kronor under perioden 2012 till 2021. 

Den sista december 2021 var medianlönen, utan hänsyn tagen till befattningarnas olika arbetsuppgifter, 
krav på kompetens, ålder, erfarenhet och ansvar lika, hög för kvinnor och män med tillsvidareanställning. 
Vid jämförelse inom respektive personalgrupp har kvinnorna en högre medianlön än män i 16 av totalt 30 
personalgrupper. 

 

Lönespridningen1 för kvinnor är 17 465 kronor, för män 21 230 kronor och totalt för båda könen 18 350 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 550 kronor eller 3,1 procent jämfört 
med 2020. 

Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksamheter 
varierar mycket så bör jämförelsen göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har endast 
medianlön för de kommunala bolag som har minst sju anställda tagits med. 

                                                

1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat om varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2021 betalades totalt 13 rekryteringsbonusar ut à 
15 000 kr. 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat med 500 kronor jämfört med 2020 vilket motsvarar en medianlöneökning med 1,6 
procent. Totalt har medianlönen ökat med 28 procent eller 6 658 kronor under perioden 2012 till 2021. 

Den sista december 2021 var medianlönen, utan hänsyn tagen till befattningarnas olika arbetsuppgifter, 
krav på kompetens, ålder, erfarenhet och ansvar lika, hög för kvinnor och män med tillsvidareanställning. 
Vid jämförelse inom respektive personalgrupp har kvinnorna en högre medianlön än män i 16 av totalt 30 
personalgrupper. 

 

Lönespridningen1 för kvinnor är 17 465 kronor, för män 21 230 kronor och totalt för båda könen 18 350 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 550 kronor eller 3,1 procent jämfört 
med 2020. 

Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksamheter 
varierar mycket så bör jämförelsen göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har endast 
medianlön för de kommunala bolag som har minst sju anställda tagits med. 

                                                

1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.3.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 2021-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Ledningsarbete 47 700 51 700 48 500 92,3 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 38 985 41 800 39 500 93,3 

Administratörsarbete 30 200 28 650 30 100 105,4 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 45 400 48 400 46 500 93,8 

Sjuksköterska 37 000 37 500 37 150 98,7 

Undersköterska 27 300 26 165 27 090 104,3 

Vårdbiträde 22 750 22 075 22 600 103,1 

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m.fl. 33 700 34 375 33 750 98 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 36 650 34 900 36 525 105 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 31 180 30 150 30 887 103,4 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 27 435 27 000 27 370 101,6 

Personlig assistent, anhörigvårdare 26 733 26 800 26 747 99,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 35 800 32 475 35 000 110,2 

Skola och förskola     

Grundskollärare 36 500 37 450 36 500 97,5 

Gymnasielärare 40 387 40 900 40 400 98,7 

Förskollärare 33 100 32 700 33 075 101,2 

Fritidspedagog 33 000 31 400 32 700 105,1 

Övrigt lärararbete 39 725 37 850 39 400 105 

Barnskötare 26 125 24 850 26 100 105,1 

Elevassistent 26 700 25 900 26 500 103,1 

Övrigt skol- och förskolearbete 35 200 27 700 31 200  127,1 

Kultur, turism och fritidsarbete     
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.3.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 2021-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Ledningsarbete 47 700 51 700 48 500 92,3 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 38 985 41 800 39 500 93,3 

Administratörsarbete 30 200 28 650 30 100 105,4 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 45 400 48 400 46 500 93,8 

Sjuksköterska 37 000 37 500 37 150 98,7 

Undersköterska 27 300 26 165 27 090 104,3 

Vårdbiträde 22 750 22 075 22 600 103,1 

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m.fl. 33 700 34 375 33 750 98 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 36 650 34 900 36 525 105 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 31 180 30 150 30 887 103,4 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 27 435 27 000 27 370 101,6 

Personlig assistent, anhörigvårdare 26 733 26 800 26 747 99,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 35 800 32 475 35 000 110,2 

Skola och förskola     

Grundskollärare 36 500 37 450 36 500 97,5 

Gymnasielärare 40 387 40 900 40 400 98,7 

Förskollärare 33 100 32 700 33 075 101,2 

Fritidspedagog 33 000 31 400 32 700 105,1 

Övrigt lärararbete 39 725 37 850 39 400 105 

Barnskötare 26 125 24 850 26 100 105,1 

Elevassistent 26 700 25 900 26 500 103,1 

Övrigt skol- och förskolearbete 35 200 27 700 31 200  127,1 

Kultur, turism och fritidsarbete     
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Fritidsledare 26 900 27 050 27 050 99,4 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 30 300 31 200 30 400 97,1 

Övrig fritid, kultur, turism 31 050 31 000 31 000 100,2 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare 37 250 37 000 37 000 100,7 

Ingenjör 38 425 38 800 38 600 99 

Tekniker 32 300 33 010 32 980 97,8 

Hantverkararbete 27 310 27 930 27 800 97,8 

Köks- och måltidsarbete 26 600 27 300 26 750 97,4 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 24 450 24 350 24 450 100,4 

     

Totalt kommunen 30 500 30 500 30 500 100 

Tabell 2.3.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 2,8 3,1 1,7 

Män 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 1,7 1,3 1,3 

          

Totalt kommunen 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 2,6 2,6 1,7 

Tabell 2.3.3 Lönespridning för tillsvidareanställda per 31 december 

 
2020 
10:e 

percentil2 

2021  
10:e 

percentil 

2020 
median 

2021 
median 

2020 
90:e 

percentil3 

2021 
90:e 

percentil 

Kvinnor 24 300 24 600 30 000 30 500 41 100 42 065 

Män 23 500 23 500 30 100 30 500 43 800 44 730 

       

Totalt kommunen 24 100 24 350 30 000 30 500 41 900 42 700 

 

                                                

2 10:e percentil är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns 

3 90:e percentil är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 
Hur viktigt arbetsmiljöarbetet är har synliggjorts än mer 
under pandemin och allt vad den fört med sig. 
Medarbetarna skapar kvalitet i verksamheten varje dag, 
och arbetsgivaren måste stödja och ge förutsättningar för 
människor att göra ett gott jobb. Arbetslivet ska erbjuda 
var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. 
Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta på insatser utifrån 
både ett främjande, förebyggande och efterhjälpande 
perspektiv och måste finnas på alla ledningsnivåer. I Borås 
Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där 
hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och jämlikhetsfrågor 
ingår och interagerar med varandra.  

Forskning kring organisatorisk och social arbetsmiljö har successivt breddat bilden av vilka faktorer som 
har betydelse för hälsosamma arbetsplatser. Från ett snävare perspektiv på individer, medarbetare och 
första linjens chefer, sätts nu hela organisationen och dess omgivning i fokus. Sveriges företagshälsor 
(2019 och 2020) belyser hur den övergripande styrningen och ledningen har en stark påverkan på 
arbetsmiljön och poängterar vikten av att den högsta ledningen tar sitt ansvar för arbetet. Det finns behov 
av att synliggöra vad ett gott arbetsmiljöarbete ger. Till exempel stärkt arbetsgivarvarumärke, ökad kvalitet 
och produktivitet, en innovativ organisation och naturligtvis nöjda medarbetare. Men det är också viktigt 
att tydliggöra vad ohälsa handlar om. Det är inte acceptabelt att utsätta medarbetare för risker som går att 
undvika genom att främja, förebygga och åtgärda.  

Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör 
för medarbetare att behålla och förbättra sin hälsa. Det kräver kontinuerlig och strategisk planering, ett 
tydligt ansvarstagande, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. Det handlar inte om att 
undvika sjukfrånvaro, utan om att förstå vilka situationer, orsaker och sammanhang som kan ge effekter i 
sjukfrånvaro. Höga sjuksiffror är konsekvensen av något som sker på arbetsplatsen, men de ger inte hela 
bilden. Ändå är det oftast mot sjukfrånvaro och sjukskrivning som uppmärksamheten riktas. Det är viktigt 
att ta med fler personalindikatorer i diskussionen om den hållbara hälsosamma arbetsplatsen med friska 
medarbetare.  

3.1 Personalindikatorer 

Långtidsfriska - Begreppet långtidsfrisk har använts sedan mitten av 90-talet, när forskningen för att hitta 
de positiva faktorer inom och utom arbetet som främjar hälsa och välmående tog fart. Begreppet bidrog 
till att lyfta fram arbetsorganisationen, företagskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet som viktiga 
parametrar för en välmående arbetsplats. Det gjorde att fokus kunde förflyttas från individens sjuklighet 
till avgörande faktorer på organisationsnivå. Idag visar forskning allt tydligare att organiseringen av arbetet 
och det sociala samspelet på arbetsplatsen har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa. Nyckeltalet 
långtidsfriska visar antalet medarbetare som inte har någon sjukdag under 2 år.  

Hälsa - Nyckeltalet hälsa är också ett sätt att lyfta fram organisatoriska faktorer som påverkar 
medarbetares hälsa. Det ska liksom långtidsfriska endast användas på organisationsnivå. Definitionen är 
antalet helårsfriska medarbetare under 1 år. Det hjälper till att flytta fokus från individens sjuklighet till 
faktorer på organisationsnivå som har betydelse för hälsa och välmående. Det är ett nyckeltal som använts 
av Sveriges företagshälsor sedan 2007 och det finns därmed bra jämförelsedata. Det var 
Kommunfullmäktiges indikator fram till 2018. 

Frisktalet - Svarar för det som kan benämnas normal sjuklighet. Frånvaro på grund av sjukdom ligger i en 
genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar 
det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år vid max tre tillfällen. Begreppet har en mindre strikt 
definition än helårsfriska och långtidsfriska och det finns bra jämförelsedata från andra kommuner. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

 B 1295

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2021 ARBETSMILJÖ 

30 

Nyckeltalsinstitutet lyfter fram detta som ett exempel på nyckeltal som är intressant i ett index för en 
hållbar arbetsgivare.  

Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaro i relation till arbetad tid. Denna siffra är enligt lag obligatorisk för alla 
Sveriges kommuner att redovisa för att möjliggöra nationella jämförelser. 

Sjukfall - Summan av antalet sjukfall i relation till arbetad tid.  

Rehabilitering inflöde - Antal påbörjade rehabiliteringsärenden. 

Rehabilitering återgång - Antal avslutade rehabiliteringsärenden. 

Personalomsättning - Personalomsättningen beräknas genom att dividera antalet externa avgångar med 
genomsnittligt antal tillsvidareanställda under perioden. Personalomsättning kan synliggöra brister i 
arbetsmiljön och är därför en viktig parameter vid bedömning av om en arbetsplats är välmående.  

Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2018 2019 2020  2021 kvinnor  2021 män  2021 totalt  

Hälsa 29,1 28,8 22,2 22,2 32,9 24,8 

Långtidsfrisk 18,5 17,9 14,4 11,7 21,0 13,9 

Frisktal 53,8 55,3 40,0 40,5 51,7 43,3 

       

Obligatorisk sjukfrånvaro 7,4 7,3 9,1 9,2 6,4 8,5 

Sjukfall 14,2 14,5 18,5 18,8 14,1 17,6 

       

Rehabilitering - inflöde 0,9 0,9 1,0 1,0 0,5 0,9 

Rehabilitering - återgångar 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 

Personalomsättning (extern) 10,4 9,4 7,1 8,4 7,2 8,1 

3.1.1 Långtidsfrisk  

Nyckeltalet långtidsfrisk sjönk under året för både män och kvinnor. Under tvåårsperioden 2020-2021 har 
Borås Stad 13,9 procent långtidsfriska medarbetare. Det är det lägsta resultat som uppmätts sedan 
mätningarna inleddes i slutet av 90-talet. Det är en förväntad förändring utifrån det läge som råder i Borås 
och Sverige med pandemin och de restriktioner som införts till följd av den.  

3.1.2 Hälsa 

Nyckeltalet hälsa ökade för Borås Stad som helhet och för både kvinnor och män. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger 2021 på totalt 24,8 procent, 22,2 procent av kvinnorna och 32,9 procent av männen. 
Nyckeltalet tydliggör att pandemin påverkat förvaltningarna på olika sätt. Flera förvaltningar visar på höga 
siffror och har fler helårsfriska än på många år. En förklaring kan vara att medarbetare vid förvaltningar 
som haft krav på hemarbete har kunnat utföra arbete trots stränga restriktioner för minskad 
smittspridning. De förvaltningar som visar på en minskning gör det med mer marginella siffror. Det 
handlar i huvudsak om förvaltningar där arbetet kräver fysisk närvaro och här är det troligt att 
restriktionerna att stanna hemma vid minsta symptom påverkat verksamheterna hårdare. Totalt ökar 
andelen helårsfriska medarbetare vid tio förvaltningar medan den minskar vid fem förvaltningar. Fördelat 
på kvinnor och män, så ökar andelen helårsfriska kvinnor i nio förvaltningar och andelen helårsfriska män 
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ökar i tolv förvaltningar. Restriktionerna generellt har gjort att människor träffats i mindre utsträckning 
och i mindre grupper vilket inneburit lägre nivå av smitta av andra infektioner och säsongsinfluensor i 
samhället i stort. Något som bekräftas av Folkhälsomyndigheten. Även detta kan vara en faktor som 
påverkat medarbetarnas hälsa positivt.  

 

Utvecklingen av antalet helårsfriska medarbetare i Borås Stad är en spegling av den nationella ökningen av 
andelen helårsfriska i arbetslivet enligt Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex mätningar. 
Jobbhälsoindex 2021:1 visar på fler helårsfriska under pandemin jämfört med de senaste 10 åren i alla 
åldersgrupper och det är de äldre som har den högsta andelen helårsfriska. Rapporten visar att det är 
vanligare att yngre är frånvarande på grund av sjukdom när det handlar om enstaka sjukdagar under ett år.  
Man lyfter också fram att det är färre som känt fysisk smärta på grund av arbetet och att det är färre som 
upplevt psykisk jobbrelaterad ohälsa under 2021 jämfört med tidigare år. Detta gäller för alla åldersgrupper. 
Det är dock fortfarande stora skillnader mellan åldersgrupperna. De yngre upplever oftare psykiskt obehag 
jämfört med sina äldre kollegor. Man visar också att chefer i offentlig sektor oftare känner psykiskt obehag 
inför jobbet än sina chefskollegor i privat sektor. Jobbhälsoindex har följt helårsfriska yrkesverksamma i 
Sverige sedan 2007 och deras rapport för pandemiåren visar att 2021 är det friskaste året i arbetslivet på 
länge.  

Inom hälso- och arbetsmiljöområdet lyfter det salutogena perspektivet fram tre begrepp som viktiga för att 
uppnå arbetshälsa: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Studier från Kairos Future, Universum och 
liknande organisationer poängterar att kommuner och offentliga arbetsgivare erbjuder meningsfulla arbeten. 
Borås Stad har påbörjat resan mot en mer tillitsorienterad styrning som kommer att stärka begriplighet och 
hanterbarhet. Projektet Frisk organisation bidrar också. Kan Borås Stad förbättra medarbetares och chefers 
arbetssituation så att den upplevs som mer strukturerad, förutsägbar och begriplig finns det också en rimlig 
möjlighet att andelen helårsfriska kan ligga kvar på dessa högre nivåer.  

3.1.3 Frisktal 

Frisktalet visar en positiv utveckling och ökar liksom andelen helårsfriska. Det blir tydligt att dessa två 
nyckeltal återhämtat sig på ett bra sätt. Medan långtidsfriska fortfarande påverkas av 2020 års siffror. 
Frisktalet når på totalen upp till 43,3 procent, männen ligger högre än kvinnorna på 51,7 procent mot 40,5 
procent. Samtliga åldersgrupper förutom yngre män har en positiv utveckling och den största förändringen 
står åldersgruppen 30 – 50 år för. I år är det en något större skillnad mellan åldersgrupperna och det finns 
fortsatt en viss skillnad mellan kvinnor och män, där män generellt ligger högre.   

I Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2021, visar en nationell jämförelse av frisktalet i kommuner en stor 
minskning för åren 2019 till 2020. Frisktalet på kommunnivå har försämrats från 57 procent till 38 
procent. Borås Stads utveckling var likartad under 2020 så årets resultat på 43,3 procent innebär ett steg 
framåt. För andra branscher, där distansarbete varit vanligt, synliggörs istället en ökning till en nivå på 74 
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procent för både 2019 och 2020. Samma tendens går att skönja för Borås Stad. Det är tydligt att de som 
har arbetat på distans har ökat sitt frisktal under pandemin. Här har Borås Stad flera förvaltningar som 
visar på siffror över 60 procent, ett par stycken ligger i paritet med Nyckeltalsinstitutets siffror. De 
förvaltningar vars verksamheter kräver fysisk närvaro har ett lägre frisktal. Nyckeltalsinstitutet lyfter också 
fram att förutom möjligheten till distansarbete hänger även sjukfrånvaro samman med lönenivåer och kön. 
De som har arbetat på distans har i genomsnitt högre löner än de vars arbete kräver fysisk närvaro. Många 
av de arbeten som kräver hög fysisk närvaro, inte minst inom vård och omsorg, är dessutom 
kvinnodominerade. Det här har inneburit att sjukfrånvaron i genomsnitt har varit högre för kvinnorna och 
lägre för männen.  

Frisktal per åldersintervall 
 2018 2019 2020 2021 kvinnor 2021 män 2021 totalt 

29 år och yngre 52,0 50,5 39,4 39,9 39,3 39,7 

30-50 år 56,5 55,1 39,9 42,2 55,6 45,1 

51 år och äldre 50,9 48,6 40,6 40,1 54,7 43,8 

Totalt kommunen 53,8 55,3 40,0 41,1 52,0 43,8 

3.1.4 Sjukfrånvaro och sjuktal 

Det är tydligt att sjukfrånvaron påverkats av restriktionerna kopplade till pandemin och deras 
konsekvenser. Borås Stad minskar nu, precis som landet i övrigt, och sjukfrånvaron går från 9,1 procent 
till 8,5 procent. I stort sett samtliga nämnder går neråt, en del från väldigt höga nivåer.  

 

Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersintervall för både kvinnor och män med undantag av yngre män som 
ligger kvar på samma nivå som förra året. Kvinnorna har de högsta siffrorna. Gruppen yngre medarbetare, 
och det gäller båda könen, ligger på höga nivåer. Det är en förändring sedan några år tillbaka som inte verkar 
vända. En ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna överensstämmer med den bild som Jobbhälsoindex 
(2019 och 2020) ser i hela landet. I deras rapport 2020:3 lyfte de fram en ålderseffekt kopplad till pandemin. 
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Deras undersökning, som är Sveriges största arbetsmiljöundersökning sett till antalet svarande, visade att en 
större andel yngre arbetstagare uppgett att de haft covid-19 jämfört med äldre arbetstagare, vilket kan vara en 
förklaring till ökad sjukfrånvaro i den åldersgruppen. I rapport 2021:1 framkommer det också en skillnad 
mellan åldersgrupperna avseende upplevd psykisk jobbrelaterad ohälsa. Fler yngre anger att de upplevt ett 
större psykiskt obehag än äldre. Kanske kan detta också vara en bakomliggande orsak till den högre 
sjukskrivningen bland yngre. 

Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen: från 1 till 
drygt 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra, istället bör man 
studera förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än fem 
medarbetare. 

  

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 7,5 procent, jämfört med 8,1 procent 
för 2020. Det är en likartad situation för flertalet kommuner i landet, Borås Stad inräknat. Pandemin har 
inneburit att sjukfallen ökat över hela landet men en stor del av dem har varit och är korta sjukskrivningar, 
upp till 14 dagar, den längre sjukskrivningen har inte påverkats på samma sätt. Både 2020 och 2021 
avviker vad gäller sjukskrivning. På sikt kommer dessa år troligtvis att hanteras som undantag och det 
kommer vara mer relevant att jämföra data från tiden före och tiden efter pandemin. 

Försäkringskassans statistik visar att efter en ökning under tre månader i samband med att pandemin 
nådde Sverige, började de längre sjukskrivningarna återigen minska, från sommaren 2020 och de har sedan 
fortsatt att minska i långsam takt fram till juli 2021. Försäkringskassan följer förändringar i det nationella 
sjukpenningtalet och under andra halvan av 2021 har det ökat något. Sjukpenningtalet anger antalet dagar 
per person om alla dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning under ett år slås ut på samtliga försäkrade 
individer. Flertalet av de covidrelaterade sjukskrivingarna under året var korta och pandemin har därför 
inte påverkat den pågående minskningen av sjukpenningtalet nämnvärt. Det är en minskning av nya 
sjukfall inom både psykiatriska diagnoser och fysiska sjukdomar under de här åren. Däremot har 
varaktigheten, alltså hur många dagar ett sjukfall pågår, ökat något under 2021. Men detta har inte med 
pandemin att göra utan istället en trolig koppling till de regelförändringar som trädde i kraft under året. 
Dessa har bland annat inneburit att färre sjukfall avslutats efter sjukdag 180. 

Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män minskade fram till juli 2021. Under de första 
månaderna av pandemin ökade sjukpenningtalet både för kvinnor och män men sedan juli 2020 har 
sjukpenningtalet gått tillbaka och minskningen har varit kraftigare för kvinnor än för män. Andra halvåret 
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2021 har det ökat något för både kvinnor och män. I januari 2022 var kvinnornas sjukpenningtal 82 
procent högre än männens, så de ligger betydligt högre. 

Försäkringskassans korta analyser 2021:3 visar att sjukfrånvaron bland medarbetare inom 
välfärdstjänsterna har ökat under pandemin. Mer specifikt inom sjukvården, särskilda boenden för äldre 
och funktionshindrade, öppna sociala tjänster såsom personlig assistans och hemtjänst, samt inom 
förskolan och grundskolan. Ökningen gäller för både kvinnor och män som jobbar inom dessa 
verksamheter. Ökningen finns främst inom den korta sjukskrivningen vilket är viktigt på längre sikt. Består 
det minskade inflödet i längre sjukskrivning begränsas antalet sjukfall som potentiellt kan bli riktigt 
långvariga. Det är viktigt för både individer, arbetsgivare och Sverige som helhet. 

 

Pandemin har medfört stora förändringar och ställt krav på hög flexibilitet och nya arbetssätt för de flesta. 
Under 2021 nya rutiner och arbetssätt kunnat bli vardag. Både för dem som arbetat på plats och för dem 
som ställde om till arbete på distans. Detta borde kunna bidra till att den oro som fanns under 2020 både 
avseende smitta, sjukdom och arbete kunnat lägga sig något. Istället har positiva effekter som mindre 
stress, bättre återhämtning utanför jobbet när mycket av andra arrangemang varit inställda kunnat bidra till 
en bättre hälsa.  

Jobbhälsoindex rapport 2021:1 lyfter fram att arbetsgivares agerande under pandemin får generellt bra 
betyg, särskilt bland de som arbetat från hemmet. De ser också minskad psykisk jobbrelaterad ohälsa 
under pandemiåret i sin undersökning. Andelen som uppger att de känt psykiskt obehag inför jobbet har 
minskat i alla åldersgrupper. Fortfarande är det dock stora skillnader mellan åldersgrupperna. De yngre 
upplever oftare psykiskt obehag jämfört med sina äldre kollegor. Rapporten visar också att chefer i 
offentlig sektor känner psykiskt obehag inför jobbet betydligt oftare än sina kollegor i privat sektor. I en av 
de senare rapporterna som togs fram under 2020 (2020:3) lyfte Jobbhälsoindex fram andra aspekter. Även 
om andelen helårsfriska ökat och den jobbrelaterade psykiska ohälsan minskat visar den här rapporten att 
av dem som inte haft möjlighet att arbeta hemifrån, ca 60 procent, anser en klar majoritet att möjligheterna 
att göra ett bra jobb har försämrats genom åtgärder på arbetsplatsen på grund av pandemin. Av de som 
arbetat hemifrån, närmare 40 procent, upplever de äldre medarbetarna det svårare att göra ett bra jobb på 
grund av distansarbete jämfört med sina yngre arbetskamrater. De äldre upplever också större problem 
med sin arbetsmiljö än vad de yngre gör. Dessa faktorer påverkar utfall av upplevd arbetsmiljö och 
möjligen också ett negativt utfall i form av sjukskrivning och upplevd arbetsbelastning. 

3.1.5 Sjukfrånvaro och sjukfall  

Nyckeltalet sjukfall minskar från förra året från 18,5 till 17,6 men ligger fortsatt på en hög nivå, Tidigare år 
har förändringen varit någon tiondel men efter den kraftiga ökningen som skedde mellan 2019 och 2020 
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är det väntat att även en tillbakagång sker i större steg. Dock kommer det nog ta ett tag till innan siffrorna 
är tillbaka på mer normala nivåer. Minskningen sker hos både kvinnor och män, men kvinnorna ligger 
generellt högre på 18,8, mot männens 14,1. Att det ser ut så befästs av Socialförsäkringsrapport 2020:8, en 
registerstudie från 2018-2019, där det tydliggörs att kvinnor har större risk än män att påbörja ett sjukfall. 
Handlar det om sjukfall med stressrelaterad psykisk ohälsa har kvinnor en ökad risk med 41 procent 
jämfört med män. Studien visar också att familjesituationen är en påverkansfaktor och att stressrelaterad 
psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom är vanligare då man har barn i förskole- och lågstadieåldern, 
tre till åtta år. Här lyfts balansen mellan arbete och familjeliv fram som en faktor: om man både arbetar 
och tar stort ansvar för familjen så ökar risken för stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta gäller både män 
och kvinnor, men drabbar fler kvinnor än män.  

Socialförsäkringsrapport 2020:8 lyfter också fram att risken att bli sjukskriven generellt stiger efter 50-
årsåldern, för att sedan avta i åldrarna över 60 år. Men för psykiatriska diagnoser är risken 10 till 
15 procent högre i åldrarna 25–39 år för både kvinnor och män jämfört med åldersgruppen 45–49 år. 
Stressrelaterad psykisk ohälsa är vanligast förekommande i åldersspannet 30–39 år.  

3.1.6 Sjukfrånvaro och tidsintervall 

Den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) har en inbromsande kurva och fortsätter minska från 2020.  
Troligtvis är den längre sjukfrånvaron inte lika påverkad av pandemin. Däremot är det tydligt att både 
kortidssjukfrånvaron (dag 1-14) och inflödet i de lite längre sjukfallen (dag 15 – 60) påverkas av pandemin. 
Även om de minskat under året ligger de kvar på höga nivåer.  

 

Vid uppdelning av sjukfrånvaron i korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) och långtidssjukfrånvaro (dag 15 eller 
längre) synliggörs det att män och kvinnor ligger relativt lika inom dag 1-14 men att fler kvinnor än män 
blir kvar i längre sjukskrivning. Den korta sjukfrånvaron minskar under året hos både kvinnor och män, 
något mer för männen. Även den längre sjukfrånvaron över 15 dagar minskar jämfört med förra året. 
Både män och kvinnor har en positiv trend med minskade siffror fram till 2019. Under 2020 ökade det, 
men under 2021 har det istället skett en minskning för båda grupperna. För kvinnornas del är siffan för de 
längre sjukfallen lägre än på flera år. Förhoppningsvis är Borås Stad på väg ner mot mer normala nivåer 
som kan ligga kvar även efter att effekterna av pandemin klingat av. Statistiken för sjukfrånvaron för både 
2020 och 2021 är kraftigt påverkade av pandemin och det går därför inte att dra några generella slutsatser.  
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3.1.7 Uppdelning lång- och korttidssjukfrånvaro  

Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år, 
vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras kan ha rimliga sjuktal under lång tid. För att få 
en samlad bild av kort- och långtidssjukfrånvaron och belysa förändringar och skillnader inom och mellan 
yrkesgrupper används en matris. Matrisen visar om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, 
arbetsmiljöförändringar i närtid eller dåtid. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer som 
arbetsgivaren kan påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på yrken och kön. 

De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Dessa svarar bäst upp mot regeringens 
målsättning för rimlig sjukfrånvaro.  

 Få sjukfall (få sjuka personer) 
(< 13,6 

Många sjukfall (många sjuka personer) 
(> 13,6) 

Lågt sjuktal 
 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

Låga sjuktal och få sjukfall (1) 
För de yrken som hamnar i den här rutan är 
hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara 
bra att vara observant på viss sjuknärvaro. 
Önskescenariot är givetvis att flertalet 
yrkesgrupper hamnar här. 

Lågt sjuktal och många sjukfall (2) 
Om yrket hamnar här visar det att hälsoläget 
försämrats relativt nyligen och troligtvis 
kommer att fortsätta att försämras om det 
inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara 
att det skett förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen. Än så länge är det främst 
korttidssjukskrivning som ligger bakom 
siffrorna. 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 
( > 5,4) 
 

Höga sjuktal och få sjukfall (3) 
Placeras yrket i ruta B innebär det att det 
främst är långtidssjukskrivningar som ligger 
till grund för sjuktalet. Orsakerna finns 
troligtvis inte i den nuvarande arbetsmiljön, 
och det är därför viktigt att se till historiken 
samt att se över rehabiliteringsrutinerna. 
 

Höga sjuktal och många sjukfall (4) 
Placeras yrket i den här rutan tyder det på att 
något skapar ohälsa för de anställda. Då är 
det av betydelse att det görs en analys av 
arbetssituation och arbetsmiljö. Det är viktigt 
att poängtera att det inte nödvändigtvis är 
faktorer på arbetsplatsen som orsakar 
sjukfrånvaron. 
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Placering i matrisen efter personalgrupp  

Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2020 

Plac. 
Kvinnor 

2021 

Plac. 
Män 
2020 

Plac. 
Män 
2021 

Ledningsarbete 1 1 1 1 

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  1 1 1 1 

Administratörsarbete  3 3 1 3 

Vård- och omsorg     

Psykolog 4 3 1 1 

Sjuksköterska 4 4 2 2 

Undersköterska 4 4 4 2 

Vårdbiträde  4 4 4 4 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 4 4 4 4 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m fl. 4 3 4 1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 4 3 4 1 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 4 4 4 4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 4 4 3 4 

Övrigt socialt och kurativt arbete 4 1 3 1 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  4 4 2 2 

Gymnasielärare  1 1 1 1 

Förskollärare  4 4 4 4 

Fritidspedagog  4 4 4 4 

Övrigt lärararbete  3 3 1 1 

Barnskötare  4 4 4 4 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  4 4 4 4 

Övrigt skol- och förskolearbete  3 3 2 2 
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Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2020 

Plac. 
Kvinnor 

2021 

Plac. 
Män 
2020 

Plac. 
Män 
2021 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  4 4 4 2 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 4 4 4 2 

Övrig fritid, kultur, turism 4 3 1 1 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  1 4 1 1 

Ingenjör 1 1 1 1 

Tekniker  1 1 1 1 

Hantverkararbete 4 4 4 4 

Köks- och måltidsarbete  4 4 4 4 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  4 4 3 3 

I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd är 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Samvetsstress är också en faktor som kan spela in vid arbete 
inom kontaktyrken. Det handlar om den stress som skapas vid dåligt samvete, när man känner sig 
otillräcklig. Forskare vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet har kunnat påvisa att hög 
samvetsstress har samband med utbrändhet. Samvetet är en viktig drivkraft som hjälper oss att göra ett bra 
jobb. Men det kan också leda till stress, om vi i jobbet upplever att vi slits mellan andra människors behov 
och krav och vår egen förmåga att räcka till. Stöd från chefer och kollegor, samt möjligheten att kunna se 
sitt samvete som en tillgång kan dämpa stressen. Ibland hjälper det att förändra arbetssätt och rutiner. Det 
är viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom de så kallade kontaktyrkena, så innehåller 
arbetet i sig friskfaktorer. ”Det brukarnära, ganska emotionellt krävande arbetet är något av det mest 
stimulerande och meningsfulla arbete som finns”, enligt Annika Härenstam, tidigare professor i 
arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.  

Matrisen synliggör att ohälsan är högst inom kontaktyrken och den visar att det inte är könet som är 
avgörande utan arbetsmiljön och de förutsättningar som råder inom yrket. Även män inom dessa så 
kallade kontaktyrken har hög sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med organiseringen av arbetet som 
påverkar arbetsmiljön så kommer också kvinnors överrepresentation i sjukskrivningsstatistiken att minska. 
Det visar på vikten av att se på statistiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

3.1.8 Sjukfrånvaro och skilda arbetsmarknader 

Försäkringskassan (2018) lyfter fram att den könssegregerade arbetsmarknad som innebär att kvinnor och 
män har olika arbetsförhållanden och villkor, är en viktig förklaring till skillnader i sjukfrånvaro. Rapporten 
tar upp flera studier kring arbetsmiljöns betydelse som visar att kvinnor och män som utsätts för samma 
situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på likartat sätt. Detta talar för att kvinnors ökade 
risk för ohälsa inte beror på att kvinnor skulle vara mer känsliga för påfrestningar utan att det handlar om 
utformningen av arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. En större andel kvinnor, särskilt inom 
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kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel om högre krav och sämre resurser i arbetet samt högre 
psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. Kvinnors sämre möjligheter till återhämtning i arbetet 
och till sömn och vila efter arbetet kan delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro. Rapporter från 
Arbetsmiljöverket stärker resonemanget med stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur avspeglar det 
sig på arbetsplatser i Borås Stad? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som män respektive 
kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller andra 
könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor lika villkor på arbetsplatserna? 
Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som inom traditionellt 
kvinnodominerade verksamheter? Matrisen synliggör att samma yrke i Borås Stad kan visa upp motsatta 
hälsolägen (placeringar i matrisen) när det presenteras uppdelat efter kön. Frågorna är därför rimliga att 
ställa.   

Nyckeltalsinstitutets analys (2020 och 2021) indikerar att kvinnodominerade verksamheter inte bara har 
utmaningar i form av kontaktyrken och relationskapande arbete med människor. Det är också inom dessa 
verksamheter som de stora arbetsgrupperna finns. De har i tidigare rapporter (Nyckeltalsinstitutet 2019) 
synliggjort en stark samvariation mellan storleken på arbetsgrupper, räknat som antal anställda per chef, 
och sjukfrånvaro. Arbetsgrupper med många underställda per chef har högre långtidssjukfrånvaro men 
även den korta sjukfrånvaron påverkas. Statistiken visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper 
inom kvinnokodade verksamheter än i manskodade. I arbetsgrupper där chefen ansvarar för 30 eller 40 
medarbetare är det svårare att uppmärksamma om medarbetare mår dåligt, det är svårare att förebygga 
ohälsa och svårare att prioritera tid och andra resurser när medarbetaren väl blir sjuk.  

3.1.9 Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det 
minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för 
individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga situationer behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  

Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen – inflöde 1 
År Antal kvinnor Antal män Antal totalt Inflöde kvinnor Inflöde män Inflöde totalt 

2021 1 458 269 1 727 1,0 0,5 0,9 

2020 1 556 269 1 825 1,4 0,6 1,0 

2019 1 515 228 1 743 0.9 0,4 0,9 

2018 1 522 248 1 770 1,1 0,5 0,9 

Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
man anta att det finns ett rehabiliteringsbehov ur både ett hälsoperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 92 procent, inom 14 dagar utan någon rehabiliteringsinsats. Ytterligare 
tre procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 procent tillbaka i arbete. Endast tre 
procent av sjukfallen blir kvar i en långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och 
återhämtning innan återgång i arbete kan bli möjlig. Bland dessa längre sjukfall är kvinnorna 
överrepresenterade.   

                                                      

1 Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000 
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Rehabilitering – återgångar2 

År Antal kvinnor Antal män Antal totalt Återgång kvinnor Återgång män Återgång totalt 

2021 229 55 284 0,5 0,6 0,5 

2020 202 76 278 0,6 0,7 0,6 

2019 180 55 235 05 0,6 0,5 

2018 81 40 121 0,4 0,7 0,4 
       

Tabellen visar återgångar efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden under året.  

Statistiken visar att fler rehabiliteringsärenden har avslutats jämfört med tidigare år. Det är positivt och ett 
kvitto på förvaltningarnas aktiva arbete med rehabilitering. Men förvaltningarnas rapportering visar på ett 
högre inflöde i nya rehabiliteringsfall så utfallet på nyckeltalet är ändå lägre i år. Det är kvinnorna som står 
för ökningen av rehabiliteringsärenden medan de minskar för männen. Rehabiliteringsärenden som gäller 
män visar också på fler avslutade fall. En del av förklaringen kan finnas i själva sjukskrivningsorsaken. 
Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen av nya sjukfall och är den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning i Sverige sedan 2014 och det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som den 
psykiska ohälsan är störst. Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra 
sjukdomar och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska 
ohälsan, till exempel utmattningssyndrom, står för en allt större del av sjukskrivningarna med psykiatrisk 
diagnos. Dessa sjukdomar innebär ofta halvårslånga sjukskrivningar enligt Försäkringskassan 
(Socialförsäkringsrapport 2020:8). Enligt Riksrevisionen (2018 b) kan det också vara svårare att bedöma 
arbetsförmåga vid psykisk ohälsa vilket kan ha betydelse för sjukfallens längd och återgång i arbete. I fjol 
visade förvaltningarnas rapportering att en stor andel gick tillbaka i arbete inom organisationen, i år har 
den siffran minskat något. Istället visar siffrorna att det är en större andel som efter avslutad rehabilitering 
gått till arbete utanför organisationen i år, 15 procent jämfört med 10 procent 2020. 

Forskning visar att män generellt får specialistremisser snabbare och det finns indikationer på att män 
rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver 
dels analysera om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i 
återgång i arbete utifrån yrke och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga 
förvaltningar använder Heroma varSAM i hanteringen av rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse 
att se över hur andra berörda parter, exempelvis sjukvården och sjukskrivande läkare, reagerar och agerar i 
de ärenden som berör Borås Stads medarbetare. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen med 
uppdrag att arbeta för att minska ohälsan har haft kontakt med både Försäkringskassan och 
rehabiliteringskoordinatorer inom allmän sjukvård för att hitta bättre arbetssätt. Arbetsgruppen ser även 
över hur Heroma varSAM kan optimeras och bli ett fullvärdigt stöd genom hela rehabiliteringsprocessen. 
Under hösten genomfördes även en heldagsutbildning för samtliga HR-funktioner inom arbetsrättslig 
rehabilitering med arbetsrättsjurister från SKR.  

3.2 Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 

Sjuklönekostnaderna för Borås Stad sjönk under året till 138 miljoner kronor. Samtliga förvaltningar 
sänkte sina kostnader under året.  

Riksdag och Regering har infört tillfälliga regler som skydd mot höga sjuklönekostnader. Ett skydd som 
innebär att arbetsgivare kan få stöd för ökade sjuklönekostnader som kommit i spåren av pandemin.  

                                                      

2 Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 
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3.3 Värdet av god hälsa 

Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare vara medveten om att den kostnad 
som består av sjuklön endast är en del av de kostnader arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Övriga 
ekonomiska aspekter kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas inte lika lätt. Det rör 
sig om kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsättning, kvalitetssänkning m.m. 
Frånvaro ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst betalar kommunen för den som är 
frånvarande utan att få någon motprestation tillbaka. Man kan vända på resonemanget och se de positiva 
effekter som uppkommer av att ha friska medarbetare på plats, effekterna och värdet av god hälsa. 

 

 

 

 

 

+ Friska medarbetare 

- Sjuka medarbetare 

 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver möjliga konsekvenser av att ha hög sjukskrivning och möjliga vinster av att ha friska 
medarbetare.  

Balanserad 
personalomsättning 

Stolta medarbetare 

Ökad trivsel 

Kreativitet Minskade kostnader 
för kontroll 

Färre fel 

Kompetens på plats 

Tid till utveckling 

Mindre störningar 

Störningar i 
verksamheten 

Hög närvaro  

Hög frånvaro 

Ökad 
personalomsättning 

Försämrad kvalitet 

Missnöjda 
brukare/elever/m fl 

Risk för misstag  

Högre belastning 
på arbetsgruppen  

Kostnad för vikarier  

Kostnad för 
rehabilitering 

Tid att lära upp 
vikarier  

Kostnader för 
rekrytering 
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3.3.1 Vad kostar sjukskrivningar?  

Kostnaden vid sjukfrånvaro varierar mellan olika yrkesgrupper och verksamheter. Vissa verksamheter 
kräver en vikarie från dag ett när en medarbetare är sjuk, vilket innebär att arbetsgivaren under 
korttidssjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom utgår ifrån att den ordinarie 
medarbetaren är mer produktiv än vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men får 
mindre arbete utfört. För de verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren sjuklön 
utan att få någon motprestation tillbaka. En viktig del vid beräkning av vad kort- och långtidssjukskrivning 
faktiskt kostar är att visa värdet av att ha medarbetare som är friska. 

Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men istället uppstår 
kostnader för rehabiliteringsinsatser och kostnader för rekrytering och introducering av vikarie. Om 
vikarie inte sätts in är frågan om arbetet skjuts framåt eller om kollegor får högre arbetsbelastning under 
en period. Båda alternativen påverkar kvaliteten och arbetsmiljön i verksamheten.  

En korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av månadslönen och kostnaden för en 
långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr, lågt räknat enligt ekonom Anders Johrén vid 
Nyckeltalsinstitutet. Om man utgår från schablonen för långtidssjukfrånvaro, så är kostnaden för de 595 
rehabiliteringsärenden som rapporterats in från förvaltningarna vid årets start nära 60 miljoner kronor. 

3.4 Åtgärder för en god arbetsmiljö 

Arbetsmiljöarbetet kräver insatser utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande, efterhjälpande perspektiv och 
samspel mellan flera aktörer. Arbetsgivaren råder inte ensam över de faktorer som orsakar höga 
sjukskrivningstal. Här handlar det om både individ-, arbetsplats-, organisations- och samhällsnivå. Men de 
områden där arbetsgivaren styr och/eller har möjlighet att påverka, där ska också arbetsgivaren agera så 
bra det bara går.  

Under 2021 har det bland annat tagits fram ett post-covidstöd i form av föreläsningar, gruppledd 
reflektion och chefsstöd, därutöver har företagshälsovården varit beredd att fånga upp och ta hand om 
medarbetare som behöver individuellt stöd. Pausprogrammet Pausit har fått en större betydelse för alla 
som arbetat hemifrån och andelen användare har ökat under året. PriusHealth har kunnat hjälpa och 
motivera medarbetare att upprätthålla hälsosamma vanor i en situation där både den fysiska och psykiska 
hälsan påverkats och MerKraft har satsat på en digital motionskampanj som lockade drygt 700 deltagare. 
Dessutom förlängdes projektet Frisk organisation med ett år.  

3.4.1 Främjande, förebyggande och efterhjälpande 

Frisk organisation  
Frisk organisation är ett projekt som sträcker sig över fyra år (2019-2022) med syftet att öka 
förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv. Målet är att 
minska inflödet till sjukskrivning och därmed minska antalet rehabiliteringsärenden och över tid nå en 
rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. Det handlar också om att öka kunskapen och medvetenheten i 
Borås Stad om vilka organisatoriska faktorer som driver hälsa, både på individ- grupp- och 
organisationsnivå. Att arbeta med organisationshälsa skapar förutsättningar för verksamheten att 
förverkliga sina uppställda mål. Organisationshälsa handlar om ledning/styrning, organisering, 
kommunikation, balans mellan krav och resurser, delaktighet och upplevd rättvisa. 

Under projektets tredje år har enheten Organisationshälsa fortsatt arbeta med de arbetsplatser som i fråga 
om ohälsotal har de största utmaningarna. Utöver kartläggning/screening har arbetet inneburit stöd till 
arbetsplatser med t.ex. individuellt chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och/eller andra 
insatser på grupp- och organisationsnivå. I varje screeninguppdrag har för- och eftermätningar genomförts 
där medarbetare fått svara på frågor om upplevelse av arbetsmiljö- och hälsoproblem. Dessa frågor finns 
nu med i stadens medarbetarundersökning vilket möjliggör ett bredare underlag för att mäta effekter av 
genomfört arbete. 
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Totalt har enheten kartlagt den sociala och organisatoriska arbetsmiljön på 60 arbetsplatser på åtta av 
stadens förvaltningar. Övergripande återkoppling har skett till uppdragsgivare, projektägare och 
förvaltningsledningar kring de generella utvecklingsområden man identifierat, där påverkansmöjligheten 
för förändring står att finna på förvaltningsnivå respektive Borås Stads nivå. Dessa kan beskrivas som 
organisatoriska förutsättningar som i första hand berör chefers förutsättningar men i förlängningen hela 
organisationen. Det handlar om introduktion, antal medarbetare per chef, stöd och samordning från 
stödfunktioner, tillgång till och stöd från närmsta chef samt forum för dialog, lärande och socialt stöd 
bland chefskollegor.  

För att understödja utvecklingsarbete med chefers förutsättningar och Tillitsresan har Organisationshälsa 
under 2021 startat arbete med verktyget Chefoskopet i fyra av stadens förvaltningsledningar. Arbetet sker i 
samverkan med Sjuhärads samordningsförbund och projektet PR - Hälsa i hållbart arbetsliv.  

Den fortsatta pandemin har under perioder inneburit att uppdrag och stöd till arbetsplatser har fått skjutas 
fram eller ibland till och med ställas in. En del processer har kunnat fortgå enligt lagd plan medan andra 
har kunnat fortgå efter justering i arbetssätt. Projektet följs och utvärderas av extern part, RISE, (Research 
Institutes of Sweden). Den tredje och sista rapporten från dem kommer att presenteras vid halvårsskiftet 
2022. 

Post-covidstöd till chefer och arbetsgrupper 
I en särskild satsning på krisstöd och samtalsstöd har det tagits fram ett material för att hantera 
efterverkningarna av covid-19. Insatserna har utformats för att ge stöd på flera nivåer: i arbetsgruppen, för 
medarbetare individuellt och för chef som är i behov av stöd, för egen del eller handledning för att kunna 
stötta sin arbetsgrupp. Det har varit en film med handledningsstöd för arbetsplatsträffen och 
tilläggstjänster i form av föreläsning, gruppledd reflektion och chefsstöd därutöver har 
företagshälsovården varit beredd att fånga upp och ta hand om medarbetare som behöver individuellt 
stöd. Vid beställning av tilläggstjänsterna har Vård- och äldreförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen statligt stöd att tillgå medan övriga förvaltningar själva finansierar dem. Film och 
handledningsstödet är kostnadsfritt för samtliga förvaltningar och finns tillgängligt via intranätet. Det har 
varit låg efterfrågan på stöd under 2021, därför har medel flyttas med till 2022.  

Beslutsstöd till chef 
Power-BI, beslutsstödet som byggdes och implementerades under 2020 har fortsatt utvecklats för att 
stärka chefers och HR-funktionernas arbete med att följa upp, analysera och agera på personalnyckeltal. 
En vinning är att tillbud och olycksfall från KIA synliggörs via systemet.  

SAM-i-Stratsys 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå har en egen modul i stadens styr- och ledningssystem, 
Stratsys. Modulen är ett chefsstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet och samlar alla aktiviteter, 
stödmaterial, tips och blanketter samt arbetsplatsens handlingsplan för det kontinuerliga 
arbetsmiljöarbetet. Medarbetarenkät, skyddsronder, arbetsplatsträffar, arbetet med lika rättigheter och 
möjligheter, mätstickan, medarbetarsamtal tillsammans med anmälning av tillbud och arbetsskador är olika 
sätt att hitta risker och friskfaktorer på arbetsplatsen. Varje verksamhet ska regelbundet arbeta med att 
undersöka, riskbedöma, planera, genomföra och kontinuerligt följa upp åtgärder för att förbättra 
arbetsmiljön. Brister ska åtgärdas men huvudfokus ska läggas på att förebygga och främja en god 
arbetsmiljö.  

Borås Stads SAM-kalender ger ett tydligt stöd för det som ska göras enligt arbetsmiljölag och 
personalpolitik, den stärker likvärdighet och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Under hösten 
genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion avseende årlig uppföljning av kommunens arbetsmiljöarbete. 
SAM-modulen fick hög uppskattning vid inspektionen, vilket indikerar att staden har en bra bas för 
arbetet. Samtliga förvaltningar och arbetsplatser behöver använda verktyget fullt ut för att högsta effekt 
ska uppnås. 
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Pausit 
Pausit är ett pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och återhämtning 
under arbetsdagen. Programmet har varit betydelsefullt under 2021 på grund av att många arbetat 
hemifrån med en helt ny arbetsmiljö omkring sig. I snitt har det varit 1150 aktiva användare per månad. 
En ökning från 2020 med 350 användare. 

PriusHealth 
PriusHealth är en digital hälsotjänst för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Borås Stad får tillgång till tjänsten genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. 
Programmet har fått fler användare under året och har varit ett bra stöd för att bibehålla och stärka hälsan 
under de påfrestningar som tiden med pandemin inneburit.  

Friskvårdsbidraget  
Friskvårdsbidraget som erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad är på 
max 2 000 kr per person och år. Det kräver att medarbetaren själv bidrar med 50 procent av kostnaden. 
Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Under 2021 har detta 
varit en av Kommunfullmäktiges indikatorer med syftet att öka nyttjandegraden och få fler medarbetare 
att välja en aktiv fritid. För 2021 var målet att öka andelen medarbetare som nyttjar förmånen. Utfallet 
blev 37 procent. Under året har nästan 3 800 medarbetare hämtat ut hela eller delar av bidraget, nästan 
exakt 100 fler än föregående år. Av dessa är 77 procent kvinnor och 23 procent män Det är möjligt att 
pandemin påverkat utfallet då nationella restriktioner begränsat träningsmöjligheterna, vilket indirekt har 
inneburit begränsad verksamhet för många träningsanläggningar under stor del av året. Totalt har 5,3 
miljoner kronor betalats ut i friskvårdsbidrag. En ökning med 200 000 kronor från ifjol.   

Fria bad  
Det har skett nära 7 800 bad genom förmånen fria bad vid kommunens bad/friluftsanläggningar fördelade 
mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, Dalsjöforsbadet, Sandaredsbadet och Alidebergsbadet. Det är en 
minskning med nästan 5 000 bad jämfört med 2020. Restriktionerna har påverkat utfallet genom 
begränsade öppettider, kraftiga begränsningar på antalet badande och att anläggningar vissa perioder varit 
helt stängda för allmänheten. För baden debiterades förvaltningarna i år totalt 500 000 kronor. En 
minskning med 300 000 kronor från förra året.   

Familjeföreläsning  
En inspirationsföreläsning ska anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till 
föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, där av namnet Familjeföreläsning. På grund av 
pandemin och dess restriktioner var det inte möjligt att genomföra arrangemanget i år.  

MerKraft  
Borås Stads personalklubb har uppdraget att genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang 
inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medarbetare. Restriktionerna under året 
har påverkat MerKrafts utbud. En extra satsning gjordes på våren med en digital motionsutmaning. 
MerKraft Team Challenge lockade drygt 800 deltagare fördelade på 100 lag. Merkraft anordnade även en 
inspirationsföreläsning inför julhelgerna.  

Rutin för arbetsanpassning  
En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket, Arbetsanpassning 2020:5, trädde i kraft under året. Den ställer krav 
på arbetsgivarens organisation och tillvägagångssätt för arbetet med att vid behov anpassa arbetsmiljön för 
enskilda arbetstagare. En rutin för Borås Stads hantering och arbetssätt är under framtagning.  

3.4.2 Roller och samarbetspartners 

Hälsoinspiratörer 
Hälsoinspiratörer verkar på den egna arbetsplatsen för att tillsammans med chef sätta fokus på arbets-
platsens främjande hälso- och arbetsmiljöarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om på 
stadens arbetsplatser. Under året har samtliga träffar och utbildningar getts digitalt. Nytt för året var 
workshopserien på fyra träffar med rubriken ”Salutogena samtal för en god arbetsplatskultur”.  
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Skyddsombud 
Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. I uppdraget ingår att bevaka 
att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete och delta i planeringen av 
arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Det har under några år varit svårt att rekrytera medarbetare till uppdraget 
som skyddsombud. Något som både fackliga organisationer och Borås Stad vill se en ändring på. Det 
optimala är att det finns ett skyddsombud på varje arbetsplats.  

Medarbetarcentrum  
Medarbetarcentrum är en neutral resurs för tillsvidareanställda medarbetare med fokus på välmående och 
möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Medarbetarcentrum medvetandegör och fokuserar på 
möjligheter, utmanar, väcker mod och inspirerar medarbetare i vägval genom flera olika tjänster.  

Aleforsstiftelsen  
Aleforsstiftelsen är Borås Stads samarbetspartner i alkohol- och drogärenden. De är behjälpliga med stöd 
vid översyn av rutiner, utbildning inom riskbruk, missbruk och beroende, ger stöd till chef/HR vid 
behandling och tar emot medarbetare vid sitt behandlingshem och erbjuder öppenvård efter behov.  

Försäkringskassan 
Samverkan med Försäkringskassan sker genom en överenskommelse som revideras vartannat år. 
Överenskommelsen hanterar till exempel möjlighet till avstämningsmöten kring rehabiliteringsärenden. 
Försäkringskassan är en viktig part i samarbetet mellan Närhälsan och Borås Stad. Årets revidering har 
inneburit ett tydligare fokus på aktiva åtgärder. 

Sjuhärads samordningsförbund 
Genom samordningsförbundets projekt PR - Hälsa i hållbart arbetsliv är Borås Stad med och möjliggör 
hälsofrämjande utbildningsinsatser och utvecklar organisationer för att underlätta långsiktig 
kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv för både kvinnor och män. Här ges insatser på både 
individ, grupp och organisationsnivå genom ACT, Chefoskopet och Män i Hälsa.   

3.5 Arbetsskador och tillbud 

Arbetsrelaterad ohälsa kan ta sig många olika uttryck. I Sverige har antalet anmälningar och 
arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning fördubblats enligt Arbetsmiljöverket. 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
utgör ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det vilar ett stort ansvar på 
skyddskommittéer liksom på chef, skyddsombud och medarbetare att agera lärande utifrån de 
arbetsskador och tillbud som uppstår. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att det är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller ohälsa. 
Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom alltid anmälas till Arbetsmiljöverket. 
Tillbuds- och arbetsskaderapporteringen har varit ett viktigt verktyg under pandemin. Systemet i sin helhet 
har satts på prov och förtydliganden har behövts både en och två gånger ifrån SKR och Arbetsmiljöverket.  
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Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer och förebygger 
tillbud och arbetsskador. En god säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande 
arbetsmiljöarbetet.  

Från och med i år används AFA:s system IA för rapportering av tillbud och arbetsskador och modulen i 
Heroma har tagits ur bruk. IA:s system använder begreppen riskobservation, tillbud och olycksfall vilket 
medför att statistiken från och med i år förhåller sig till dessa och därför är siffrorna inte längre direkt 
jämförbara med tidigare år. Men slås samtliga kategorier ihop så framgår det att bytet av system lett till en 
stor ökning av rapporterade händelser. Detta är ett positivt utfall och en del av syftet med systembytet. 
Men det har också inneburit en högre belastning för samtliga involverade i att hantera ärenden, vilket i sin 
tur medfört långa handläggningstider. En av målsättningarna framöver är att få ner dessa till mer rimliga 
nivåer. Utbildning i hanteringen riktad till både chefer och skyddsombud behövs.   

Antalet anmälda riskobservationer var drygt 200 stycken. Detta är en ny kategori som blir väldigt 
intressant att följa över tid. Klarar organisationen att fånga upp och hantera risker redan i det här tidiga 
skedet så finns potential att arbeta än mer förebyggande inom arbetsmiljöområdet. Riskobservationer som 
rapporterats har främst varit inom hot och våld, psykosocial påverkan samt coronasmitta. 

Antalet anmälda tillbud uppgick till knappt 2 500 stycken under 2021, en kraftig ökning från nästan 900 
året innan.  Bland tillbuden är ”hot och våld” den vanligaste orsaken på drygt 25 procent. Sedan följer 
”psykosocial påverkan” och ”coronasmitta” på 23 respektive 10 procent. ”Skadad av person” är en egen 
kategori och finns inte längre med under ”hot och våld”, denna når upp till 7 procent av samtliga 
inrapporterade tillbud.  

Antalet anmälda olycksfall, det som tidigare benämndes arbetsskador, uppgick under året till knappt 1 400 
stycken, även här en stor ökning av inrapporterade händelser jämfört med tidigare år. 2020 var det runt 
800 anmälda arbetsskador och 2019 rapporterades det in nära 1 000 stycken. ”Hot och våld” är den 
vanligaste orsaken på 22 procent. Sedan kommer ”fall i samma nivå” och ”skadad av person” som båda 
står för 19 procent av rapporteringen. Det har rapporterats in drygt 40 olycksfall som handlar om smitta 
av corona. Merparten kommer från Vård- och äldreförvaltningen.  

Uppföljningen efter ett år med det nya systemet visar att det här var rätt väg att gå. Målsättningen var att 
fler händelser skulle rapporteras in och hanteras på ett korrekt sätt för att ge organisationen bättre 
förutsättningar att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Det nya systemet 
tydliggör var i händelsekedjan förbättringar behöver ske. Detta blir fokus för kommande års arbete. Allt 
för att undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
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Riskobservation Tillbud Olycksfall 

Psykosocial påverkan 37 Hot och våld 620 Hot och våld 299 
Hot och våld 34 Psykosocial påverkan 552 Fall i samma nivå 269 

Risk för smitta (corona) 34 Risk för smitta (corona) 253 Skadad av person 255 

 

 

3.6 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor har samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att alla 
människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del av arbetsmiljöarbetet och 
innebär att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att 
skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  

Nyckeltalsinstitutets rapporter de senaste åren belyser att korttidssjukfrånvaro kan hanteras utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv men att långtidssjukfrånvaro i mångt och mycket bör hanteras utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Skillnaden mellan kvinnor och män när det kommer till långtidssjukfrånvaro är 
stor. Kvinnor har i det närmaste dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män. Nyckeltalsinstitutet ser en 
tydlig koppling mellan den högre långtidssjukfrånvaron och storlek på arbetsgrupper och anser vidare att 
detta är arbetsmarknadens största jämställdhetsfråga.  

IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har i uppdrag att följa upp och 
utvärdera arbetsmarknadseffekter inom socialförsäkringsområdet. De forskar bland annat på sambandet 
mellan hälsa och sjukfrånvaro, rehabilitering tillbaka till arbetslivet och hälsans samband med 
arbetskraftsdeltagande och produktivitet. IFAU slår fast att kvinnor är borta från arbetet längre och 
inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. Slutsatsen är att det inte bara är den enskildes ohälsa 
eller upplevda hälsa som avgör. Det är även en fråga om inställning till sjukskrivning hos såväl individen 
som arbetsgivaren och sjukvården. Det kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors 
och mäns arbete och ohälsa befästs av arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården.  

Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas 
som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika 
Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, förstärker det här 
resonemanget. Enligt Härenstam är det inte könet som skapar ojämställdheten, det är organiseringen av 
arbetet som gör det. Nyckeltalsinstitutet understryker detta genom att beskriva samvariationen mellan 
långtidssjukskrivning, stora arbetsgrupper och kvinnodominerade verksamheter. Det som idag benämns 
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som kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och 
organiserad och det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter.  

Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade 
ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekartläggningar och 
arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på jämställdhet. Men det finns 
mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Arbetet med att ge kvinnor och män samma förutsättningar 
och möjligheter till karriärutveckling, löneutveckling och att självständigt kunna forma sitt eget liv behöver 
fortgå. Inte minst för att statistiken visar att kvinnornas sjukfrånvaro ligger betydligt högre än männens. 
Samma skillnad mellan könen avspeglas också när det gäller uttag av föräldraledighet, vård av barn och val av 
sysselsättningsgrad. SKR tog 2020 fram en rapport om jämställd arbetsgivarpolitik och med den som 
utgångspunkt kan Borås Stad stärka upp sitt arbete ytterligare. Ett steg i rätt riktning har varit det arbete som 
påbörjades under 2020 inom ramen för Mänskliga rättigheter. Det gjordes tillsammans med Emerga Institute 
som är ett företag för utbildning, utvärdering samt kartläggning inom området. Arbetet sker 
förvaltningsövergripande och har fortsatt under 2021 under ledning av Stadsledningskansliet, Kvalitet och 
utveckling. En del i arbetet är att synliggöra Borås Stads viktiga uppdrag som arbetsgivare. Genom ett aktivt 
internt arbete läggs grunden för en inkluderande och icke diskriminerande kommunal service. 

Arbetet med lika rättigheter och möjligheter på enhetsnivå i Borås Stad är en aktivitet i SAM-kalendern. 
Aktiviteten innebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer 
upp arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete. Liksom med det övriga arbetsmiljöarbetet är det 
av stor vikt att samtliga hierarkiska nivåer i organisationen lyfter fram och agerar i de här frågorna. 
Jämlikhetsarbetet är inte något som enbart medarbetare och första linjens chef ska, eller kan, lösa på egen 
hand.  

3.7 Företagshälsovård 

Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet. 
Sedan 2020, i två års tid, har Avonova varit leverantör av företagshälsovårdstjänster till Borås Stad.  
Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering. Chefscoachning och 
chefshandledning, ledningsgruppsutveckling samt team- och grupputveckling har lyfts ut i separata avtal 
med leverantörer som är specialister inom dessa områden.  

Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2021 uppgick till cirka 4,3 miljoner kronor. Av dessa har 
merparten, 76 procent gått till efterhjälpande åtgärder jämfört med 22 procent till förebyggande insatser. 
Främjande insatser når endast upp till knappa tre procent. Fördelningen har en stark övervikt åt 
efterhjälpande åtgärder men det har skett en förflyttning åt det förebyggande och främjande hållet under 
året. 2018 gick 90 procent av Borås Stads samlade insatser för företagshälsovård till efterhjälpande 
åtgärder. Det är tjänster på individnivå som används mest, till exempel stödsamtal. 
Psykolog/psykoterapeut är den profession som använts mest, följd av företagsläkare och 
företagssköterska. Det är ett väntat scenario mot bakgrund av den tuffa psykiska belastning som varit 
under det här året inom flera stora verksamhetsområden. Det stämmer också överens med tidigare år att 
psykisk ohälsa är det som merparten av rehabiliteringsärendena handlar om. Inom ramen för 
uppdragsgruppen som arbetar med att få fler att jobba längre har det gjorts en riktad central satsning på ett 
åldersperspektiv inom arbetsmiljöarbetet.  

Företagshälsovårdens insatser följs kontinuerligt under året. Vid en övergripande sammanställning av hur 
förvaltningarna budgeterar och hanterar företagshälsovårdstjänster framkommer att tio förvaltningar har 
central styrning och fem förvaltningar har lagt ut kostnaden på respektive verksamhet. Samtliga 
förvaltningar uttrycker att det finns medel att tillgå om den budgeterade posten skulle överskridas. Det är 
alltid behovet som styr kostnaden.  

3.8 Medarbetarenkät 

2021 års medarbetarenkät, den sjätte i ordningen, hade en svarsfrekvens på 83 procent. Samtliga 
förvaltningar och två bolag, Borås Parkeringsbolag AB och Borås Djurpark AB, deltog. 
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Medarbetarenkäten 2021 visar ett mycket positivt resultat där sex av sju frågeområden förbättrats. Störst 
förbättring visar frågeområde helhet. Där ingår frågor som handlar om trivsel, vilja att stannar kvar i 
organisationen och viljan att rekommendera Borås Stad som arbetsgivare och ger ett bra mått på hur 
förvaltningarna lyckats med uppdraget som beslutades efter förra enkättillfället. Uppdraget var att arbeta för 
att öka andelen medarbetare som känner sig så stolta över sitt arbete att man vill vara en ambassadör som vill 
rekommendera andra att söka arbete inom Borås Stad. Ökningen med två procentenheter för frågeområde 
helhet visar att förvaltningarnas arbete gett ett positivt resultat.  

Utifrån resultatet av frågorna som handlade om tystnadskultur och upplevelsen av att öppet kunna diskutera 
kvalitetsbrister, framföra kritiska synpunkter och ta upp problem, kommer förvaltningar och bolag ha fokus 
på att arbeta för ett tillåtande klimat med högt i tak som ger utrymme för kreativa diskussioner utan oro för 
negativa konsekvenser. Ett material tas fram som stöd för det fortsatta arbetet.  

Sedan 2013 har Borås haft med de frågor som tagits fram av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) i 
syfte att utvärdera den arbetsgivarpolitik som har bäring på hållbart medarbetarengagemang, HME. 
Resultaten kan i ett lärande och utvecklande syfte jämföras med andra kommuners resultat av HME-
frågorna. Totalt är det nio påståenden grupperade i tre delområden: motivation, ledarskap och styrning. 
Ett indexvärde 0-100 tas fram för varje delområde samt ett totalindex.  

 

I jämförelse med andra jämnstora kommuner som genomfört en medarbetarundersökning 2021står sig Borås 
Stads resultat väl.  
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3.9 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

Tabell 3.8.1 Sjukfrånvaro per personalgrupp i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 2019 2020 2021 kvinnor 2021 män 2021 totalt 

Ledningsarbete  2,3 2,6 2,4 1,4 2,1 

Handläggar- och administrationsarbete      

Handläggararbete  4,5 4,7 3,4 2,0 3,0 

Administratörsarbete  6,7 8,5 6,9 9,2 7,2 

Vård- och omsorgsarbete      

Psykolog 13,5 10,6 7,3 1,2 5,6 

Sjuksköterska 7,1 8,4 6,7 3,9 6,4 

Undersköterska 11,9 14,1 13,8 7,2 12,8 

Vårdbiträde  9,8 12,1 11,6 9,0 10,7 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 7,9 12,0 8,0 9,8 8,3 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 6,1 7,6 7,7 2,8 6,9 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 11,0 11,1 8,8 4,9 7,7 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 9,9 12,0 13,0 11,4 12,6 

Personlig assistent, anhörigvårdare 5,2 9,5 10,2 6,7 9,4 

Övrigt socialt och kurativt arbete 5,7 5,9 5,3 3,3 4,9 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  3,8 5,3 5,8 3,3 5,2 

Gymnasielärare  3,5 2,4 3,3 1,9 2,7 

Förskollärare  9,6 12,0 11,5 9,2 11,4 

Fritidspedagog  7,3 10,6 10,8 7,8 9,8 

Övrigt lärararbete  4,9 6,4 6,2 3,4 5,4 

Barnskötare  10,4 12,4 11,8 11,8 11,8 

Elevassistent  7,5 11,5 11,8 8,1 10,5 

Övrigt skol- och förskolearbete  8,2 5,1 8,0 4,8 7,0 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare  9,6 13,4 21,6 5,2 12,8 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 6,4 8,5 8,8 4,5 7,8 
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Personalgrupp 2019 2020 2021 kvinnor 2021 män 2021 totalt 

Övrig fritid kultur turism  4,5 5,6 5,8 4,1 5,0 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  4,1 2,6 5,8 1,2 4,0 

Ingenjör 3,9 3,1 2,1 4,9 4,1 

Tekniker  2,9 3,6 1,9 4,8 4,4 

Hantverkararbete  6,9 11,2 17,6 11,7 12,3 

Köks- och måltidsarbete  6,8 8,9 9,5 7,9 9,2 

Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 9,1 10,0 8,8 9,7 

      

Kod saknas 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 

      

Totalt kommunen 7,3 9,1 9,2 6,4 8,5 

Tabell 3.8.2 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnd Kvinnor Män Totalt 

Arbetslivsnämnden 7,2 9,9 8,2 

Fritids- och folkhälsonämnden 10,2 4,7 7,9 

Förskolenämnden 11,0 10,9 11,0 

Grundskolenämnden 8,0 5,2 7,3 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,8 3,1 4,2 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 8,6 5,6 8,0 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 3,3 1,9 2,8 

Kulturnämnden 7,0 2,9 4,2 

Lokalförsörjningsnämnden 13,9 5,9 9,4 

Miljö- och konsumentnämnden 7,6 2,8 6,3 

Revisorskollegiet 0,1 0,0 0,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 4,1 3,8 3,9 

Servicenämnden 6,2 6,1 6,1 

Sociala omsorgsnämnden 10,8 9,4 10,5 

Tekniska nämnden 6,4 10,8 9,5 

Vård- och äldrenämnden 11,2 7,4 10,5 
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Nämnd Kvinnor Män Totalt 

Totalt kommunen 9,2 6,4 8,5 

Tabell 3.8.3 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid 

Bolag 2018 2019 2020 2021 kvinnor 2021 män 2021 totalt 

AB Bostäder i Borås 5,0 4,8 5,1 1,0 1,69 2,7 

Borås Djurpark AB 8,2 14,6 11,0 4,3 6,2 5,1 

Borås Elnät AB 3,6 2,9 2,4 1,8 0,7 1,0 

Borås Energi och Miljö AB 4,5 4,6 4,7 5,3 4,3 4,5 

Borås kommuns Parkerings AB 5,8 6,0 5,2 6,9 2,5 4,7 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

3,2 1,9 2,3 1,2 2,1 1,4 

BoråsBorås TME AB  3,2 7,0 2,0 0,2 2 

Fristadbostäder AB  3,3 5,6 4,5 7,5 6,4 

IBAB    iu iu 3,0 

Inkubatorn i Borås AB 4 3 0,3 0,3 0,0 0,3 

Södra Älvsborgs Räddningsförbund   1,7 2,7 2,3 2,5 2,4 

Tabell 3.8.4 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 

Åldersgrupp 2018 2019 2020 2021 kvinnor 2021 män 2021 totalt 

29 år och yngre 6,8 7,0 8,4 8,4 7,2 8,0 

30-49 år 7,1 7,0 8,7 8,9 5,4 8,1 

50 år och äldre 8,1 7,9 10,0 10,1 7,2 9,3 

       

Totalt kommunen 7,4 7,3 9,1 9,2 6,4 8,5 

Tabell 3.8.5 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

Kön 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor 56,7 57,1 45,4 47,3 

Män 41,4 38,7 30,2 35,1 

     

Totalt kommunen 54,2 54,2 42,5 45,0 
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Tabell 3.8.6 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  

År Deltid kvinnor Deltid män Deltid totalt Heltid kvinnor Heltid män Heltid totalt 

2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

2019 10,1 6,1 9,0 8,4 4,6 7,5 

2020 10,1 8,8 9,7 9,8 6,6 9,0 

2021 11,6 8,8 10,8 9,1 5,9 8,3 

Tabell 3.8.7 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

Kön 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor 15,8 15,5 19,7 18,8 

Män 10,7 11,5 15,1 14,1 

     

Totalt kommunen 14,5 14,5 18,5 17,6 

Tabell 3.8.8 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

 2018 kvinnor 2019 kvinnor 2020 kvinnor 2021 kvinnor 2018 män 2019 män 2020 män 2021 män 

1 17 23 20 20 52 57 30 40 

2 3 3 0 0 14 7 10 20 

3 35 23 10 23 14 10 13 6 

4 45 50 70 57 20 27 47 33 

Tabell 3.8.9 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2021 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Dagar per anställd 

Ledningsarbete 23 3 26 4,9 

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  30 9 39 5,8 

Administratörsarbete  41 5 46 19,9 

Vård- och omsorgsarbete     

Psykolog 2 0 2 14,7 

Sjuksköterska 33 1 34 11,1 

Undersköterska 222 13 235 21,8 

Vårdbiträde.  31 9 40 14,3 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 10 4 14 13,2 

Socialt och kurativt arbete     
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Dagar per anställd 

Socialsekreterare m.fl. 36 1 37 15,9 

Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent 

10 3 13 17,6 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 82 22 104 21,3 

Personlig assistent, anhörigvårdare 18 2 20 15,7 

Övrigt socialt och kurativt arbete 8 0 8 6,6 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  57 6 63 7,3 

Gymnasielärare  16 6 22 6,2 

Förskollärare  135 2 137 17,5 

Fritidspedagog  12 2 14 6,4 

Övrigt lärararbete  19 4 23 8,9 

Barnskötare  75 4 79 18,3 

Elevassistent  24 7 31 11,9 

Övrigt skol- och förskolearbete  3 0 3 8,7 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  16 1 17 26,6 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 9 0 9 11,6 

Övrig fritid, kultur, turism 5 1 6 3,2 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  5 1 6 9,2 

Ingenjör 1 6 7 10,0 

Tekniker  0 5 5 5,5 

Hantverkararbete 8 36 44 20,2 

Köks- och måltidsarbete  31 4 35 12,8 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  38 6 44 18,7 

     

Totalt kommunen 1 000 163 1 163 14,1 

Tabell 3.8.10 Sammanställning KIA 2021 
Orsak  Risk-

observation 
Tillbud Olycksfall 

Akut överansträngning, fysisk 10 75 75 

Brand 3 11 1 
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Cykelolycka  2 18 

Ergonomiska faktorer 7 38 25 

Fall från höjd 2 13 34 

Fall i samma nivå  8 59 269 

Fast eller klämd mellan föremål  10 40 

Fordonsolycka 2 7 11 

Hot och våld 34 620 299 

Kontakt med elström/strömgenomgång 3 11 4 

Kontakt med rörlig maskindel  2 6 

Kontakt med skadligt ämne 6 13 3 

Kontakt med vasst föremål 4 25 43 

Psykosocial påverkan 37 552 16 

Psykisk överbelastning 8 96 12 

Påkörd, klämd av fordon 2 3 2 

Skadad av djur 1 1 5 

Skada av egenhanterat föremål 1 8 33 

Skada av egenhanterad kniv  1 11 

Skadad av person 2 173 255 

Slag mot fast föremål  16 20 

Smitta (Corona) 33 253 41 

Trakasserier 1 31 6 

Träffas av flygande eller fallande föremål 3 46 27 

Utsatt för buller 1 38 12 

Utsatt för kyla, hetta eller strålning 3 23 22 

Övrigt 42 295 68 

    

Ej angiven orsak  5 4 

    

Totalt kommunen 213 2 427 1 362 
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Tabell 3.8.11 Medarbetarenkät resultat Hållbart medarbetarengagemang (HME) index 

HME 2015 2017 2019 
2021 

kvinnor 
2021 
män 

2021 
totalt 

HME-Motivation 77,2 76,8 80,4 81,2 78,2 80,3 

Mitt arbete känns meningsfullt 83,5 82,8 86,0 87,0 83,5 86,0 

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 74,5 75,0 79,3 80,0 76,0 79,0 

Jag ser fram emot att gå till arbetet 73,5 72,5 76,0 76,5 75,0 76,0 

       

HME-Ledarskap 76,4 76,7 79,5 80,2 79,4 79,9 
Min närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser 70,3 71,3 74,0 74,3 74,0 74,3 
Min närmaste chef visar förtroende för mig som 
medarbetare 80,0 80,0 82,5 83,5 82,3 83,0 
Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i 
mitt arbete 79,0 78,8 82,0 82,8 82,0 82,5 

       

HME-Styrning 76,3 75,8 80,2 81,7 78,4 80,8 

Jag är insatt i min arbetsplats mål 78,3 77,3 82,3 83,8 80,8 83,0 
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra 
sätt 67,3 67,5 72,0 73,5 69,8 72,5 

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 83,5 82,8 86,3 87,8 84,8 87,0 

       

HME-Totalt 76,6 76,4 80,0 81,0 78,7 80,4 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 

Definition: Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare och grupper kompetens att klara nuvarande och 
framtida arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt 
erfarenhetsutbyte eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 

4.1 Framtida kompetensförsörjning 

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är hård och kommer med all 
sannolikhet att bli hårdare under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås under perioden 2021-
2030 utmärks av en ökning av både gruppen barn i gymnasieålder och gruppen äldre över 80 år. 
Ungdomar i gymnasieåldern (16-19 år) ökar med 21 procent. Äldre över 80 år ökar med drygt 28,5 
procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med 7,5 procent. Att den 
procentuella ökningen är större i de grupper som till stor utsträckning nyttjar de kommunala 
välfärdstjänsterna (främst gruppen 80 år och äldre, men även barn i gymnasieskolålder) än gruppen i 
arbetsför ålder (20-67 år) skapar utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen. 

Rekryteringsprognos utifrån pension och demografi för Borås Stad 2021 - 2030 

Personalgrupp 
Anställda 
2021 

Ökning på 
grund av 
demografi 

Antal om 
pension vid 
65 år 

Antal om 
pension vid 
67 år 

Rekryteringsbehov 
(inkl demografi) 
om pension vid  

65 år 

Rekryteringsbehov 
(inkl demografi) 
om pension vid  

67 år 

Sjuksköterska 254 72 56 45 128 117 

Undersköterska 1 275 319 361 281 680 600 

Vårdbiträde 249 71 29 20 100 91 

Grundskollärare 735 6 153 118 159 124 

Gymnasielärare 390 83 122 99 266 182 

Förskollärare 785 -15 152 125 
 

137 110 

Arbetet med kompetensförsörjning av stadens verksamheter pågår i respektive förvaltning och är en fråga 
som är direkt knuten till förvaltningarnas verksamheter, mål och uppdrag. För en enhetlig struktur i 
arbetet med kompetensförsörjning finns ett gemensamt arbetssätt att utgå ifrån. Förvaltningarna 
rapporterar årligen in kompetensutmaningar och huvudsakliga åtgärder till Kommunstyrelsen. Exempel på 
inrapporterade kompetensutmaningar är flera lärargrupper, socionomer, vissa ingenjörer, medarbetare 
inom vård och omsorg. Förvaltningarna har också identifierat betydande pensionsavgångar bland chefer 
och andra grupper. Åtgärder vidtas utifrån varje förvaltnings specifika behov för att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare, exempelvis genom arbete med marknadsföring, kompetensutveckling 
samt utveckling av anställningsvillkor och chefers förutsättningar.  

Om ytterligare övergripande strategier inom kompetensförsörjningsområdet finns att läsa i avsnitt 4.2 
Kompetensförsörjning ”De fem uppdragen”. 
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Under året har en KAL-grupp med inriktning mot undersköterskor och stödassistenter startats och 
kommit fram till en handlingsplan med flera strategiska områden. För att öka andelen utbildade 
undersköterskor har Vård- och äldreförvaltningen fortsatt arbetet med att ta del av den statliga satsningen 
Äldreomsorgslyftet. Det har även påbörjats ytterligare en KAL-grupp som har fokus på stadens hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. KAL står för Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning. 

Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare till både framtida och 
nuvarande medarbetare. Ett inslag i detta arbete är en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar 
igenkänning och tydlighet. Kanaler för att kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat 
internet, sociala medier, tryckt media, närvaro på arbetsmarknadsdagar samt personliga kontakter. Borås 
Stad har bland annat medverkat digitalt på STARK-dagen samt Framtidsmässan. Under året har en 
uppdatering av webbsidorna skett för att på ett mer målgruppsinriktat sätt marknadsföra enskilda 
yrkesgrupper. 

Under året har Borås Stad utsetts till ”Karriärföretag 2022”. 

4.2 Kompetensförsörjning ”De fem uppdragen” 

Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta 
omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen, så lyfte den 
personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-2019. Det handlade om hur 
nämnderna 

 motiverar äldre medarbetare att vara kvar efter 65. 
 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som 

innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

Under 2020 har de fem arbetsgrupper (nedan) som startades utifrån uppdragen i 2019 års 
personalekonomiska redovisning fortsatt sitt arbete. Här följer en kort sammanfattning från de olika 
arbetsgrupperna: 

Motiverar äldre medarbetare att vara kvar efter 65 
Valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet innebär en komplex beslutssituation där många faktorer 
spelar in. Genom att utgå från det som påverkar beslutet har ett antal idéer tagits fram. Två pilotprojekt 
har genomförts. I det ena undersöktes hur införande och användande av digitala verktyg påverkar 
pensionsbeslutet. I det andra undersöktes om och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar 
åldersrelaterade fysiska förändringar.    

Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Analyser visar att valet av deltidsarbete i stor utsträckning har att göra med medarbetarens privata 
situation men påverkas också av vilka förutsättningar cheferna ser för att motivera till heltidsarbete. Ett 
projekt med start 2020 och avslut våren 2021 har genomförts inom Vård- och äldreförvaltningen. Målet 
var att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Projektet har bidragit till kulturförändrande insatser 
och riktade aktiviteter för att öka andelen heltidsanställda. Den avslutande rapporten visade att andelen 
medarbetare som ansökt och beviljats partiell ledighet utifrån möjlighet till deltid hade sjunkit med 2 
procent mellan åren 2020 och 2021. 
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Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
Inriktningen på gruppens arbete har fortsatt på linjen ”överbrygga gapet mellan teori och praktik” inom 
rehabiliteringsarbetet. Kontakt har tagits med Försäkringskassan och rehabiliteringskoordinatorer inom 
allmän sjukvård för att hitta bättre arbetssätt. Arbetsgruppen har också tagit fram förslag på hur Heroma 
varSAM kan optimeras och bli ett fullvärdigt stöd genom hela rehabiliteringsprocessen och under hösten 
genomfördes en heldagsutbildning för samtliga HR-funktioner inom arbetsrättslig rehabilitering med 
arbetsrättsjurister från SKR. 

Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Arbetsgruppens föreslagna kompetensförsörjningsverktyg har köpts in och en pilot har påbörjats i en 
arbetsgrupp. Arbetet med att utveckla det digitala verktyget InfoCaption har fortsatt. Introduktioner, 
guider, utbildningar och information har skapats med InfoCaption för att förenkla arbetet för 
medarbetaren. 

Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Detta område tas nu om hand inom ramen för Socialt Hållbart Borås.  

4.3 Centrala utbildningar och kurser 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser. 

Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2021 
genomfördes utbildningar i bland annat Leda digitala möten via Teams, Motiverande samtal och Skriva 
klarspråk. Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har 
också genomförts. Exempel på sådana är Direktupphandling, InfoCaption och Mental Health First Aid 
(MHFA). 

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR gäller för den kommunala sektorn från och med 1 maj 
2020 och tillsvidare. Det nya avtalet skapar förutsättningar för omställning och kompetensutveckling 
under hela arbetslivet, samtidigt som det möter sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt 
snabbare utvecklingen av verksamheten. Avtalets förebyggande insatser syftar till att snabbt kunna 
identifiera de som är i behov av omställningsinsatser utifrån verksamhetens behov så att arbetsgivaren ska 
kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar. Under året har Borås 
Stad beviljats insatser för 1,4 mnkr från Omställningsfonden. Pengarna har använts till att stärka 
medarbetare eller grupper av medarbetares kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom 
verksamheten t.ex. grundläggande datakunskap, ledarskapsutbildning och språkkurs i svenska för 
medarbetare med svaga svenska kunskaper. Medel har även gått till medarbetare som fått möjlighet till 
omställningsstöd för att få kompetens till ny tjänst då man inte kan återgå till sin gamla tjänst efter 
avslutad rehabilitering. 

4.4 Chefs- och ledarutveckling 

4.4.1 Systematiskt chefsutvecklingsprogram 

För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig till samtliga chefer och för en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre 
till fyra år. Bland annat ingår utbildning i offentlig förvaltning, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås 
Stads interna chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar och är 
obligatorisk för samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, ingår i programmet. Under 
2021 har det, till följd av de restriktioner som gällt, varit nödvändigt att förändra utbildningsutbudet. Vissa 
utbildningar har helt ställts in medan andra har kunnat genomföras digitalt. 
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4.4.2 Framtidens chef 

Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärmöjligheter. 

Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef. Under 2021 deltog fyra personer i det interna 
chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. Till följd av pandemin kommer deltagarna att slutföra 
programmet under 2022. 

4.5 Fritidsstudier 

14 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Bidrag har till 
exempel beviljats för yrkeshögskoleutbildning till specialistbarnskötare samt till fristående högskolekurser. 
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Definitioner 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 

Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 

Anställningsform Bestäms utifrån den anställningsform som gäller för grundanställningen. De 
anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 

Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 

Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 

Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 
heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 

Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 

Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
Systemet är uppbyggt av cirka 120 så kallade etiketter. När de grupperas på 
olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personalgrupper (30 
stycken). 

PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 
arbetsgivaravgift enligt avtal. 

Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 

Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 13. 

Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 
veckor. De 44 arbetsveckorna erhålls genom att årets 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  

Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-
ning. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet antas.  

 

Sammanfattning    

Styrdokumenten i Borås Stad är indelade i aktiverande respektive normerande. 
Normerande styrdokument delas i sin tur in i olika nivåer där riktlinjer är ett 
rekommenderat sätt att agera. Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet är ett sådant styrdokument. 

Nämnderna ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. Genom uppsiktsplikten ska kommunstyrelsen se till att 
nämnderna verkställer fullmäktiges beslut samt följer lagar och regler.  

Invånarna ska förvänta sig en god kvalitet oaktat utförare, vilket kräver insyn 
genom kontroll. Dessa riktlinjer omfattar verksamhet där Borås Stad är 
huvudman inom t.ex. områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och 
parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur. Riktlinjerna gäller också för de 
kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän 
och omfattas därför inte av riktlinjerna. För de kommunala utförarna gäller 
samma regler som för de privata utförarna. De nuvarande riktlinjerna gäller till 
och med utgången 2021 och ska revideras. I samband med revidering har 
riktlinjerna skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Tekniska 
nämnden.  

Samtliga nämnder har tillstyrkt eller godkänt förslaget med tillägg.  

     

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelser ska leda och samordna förvaltningen av kommuners 
angelägenheter och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på respektive 
kommuns utveckling. Kommunstyrelsen är den förvaltning som ska se till att 
kommunens alla olika delar strävar åt de mål fullmäktige satt. Nämnderna ska 

Nr 47
Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata  
utförare av kommunal verksamhet.
2022-03-21 Dnr KS 2021-00641 3.7.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Genom uppsiktsplikten ska kommunstyrelsen se till att 
nämnderna verkställer fullmäktiges beslut.  

Kommunstyrelsens styrning i Borås Stad sker bland annat med styrdokument. 
Styrdokumenten i Borås Stad är indelade i aktiverande respektive normerande. 
Normerande styrdokument delas i sin tur in i olika nivåer där riktlinjer är ett 
rekommenderat sätt att agera. Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet är ett exempel på ett sådant styrdokument. 
Styrdokumentet bygger på huvudregeln att kommuner får driva sina 
angelägenheter på entreprenad eller i egen regi. Oaktat val ska invånarna 
förvänta sig en god kvalitet vilket kräver en insyn i bolagen genom kontroll. 
Insynen i den kommunala verksamheten finns redan på plats genom den 
kommunala kontrollen och offentligheten. Kontrollen ska genomföras av 
respektive nämnd och ska rapportera resultatet till Kommunstyrelsen. 

Riktlinjerna som nu är uppe för antagande, antogs 2017 och gäller till och med 
utgången 2021. Riktlinjerna har sin grund i en ny lagstiftning och behovet att 
öka insynen i privata utförare uppkom eftersom privata företag inte lyder under 
samma insynsregler som kommunal verksamhet. Kraven som ställs på 
nämnderna i dessa riktlinjer innebär marginellt ökat arbete för nämnderna 
eftersom uppgifterna som ska rapporteras till Kommunstyrelsen redan samlas 
in i enlighet med annan lagstiftning till stor del. Riktlinjerna omfattar 
verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t.ex. områdena vård och 
omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och 
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också för de kommunala bolagen. Fristående 
förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas uttryckligen därför 
inte av riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte heller styrningen av kommunala 
utförare eftersom kommunala utförare i princip redan lyder under samma krav 
sedan tidigare. Oavsett riktlinje eller lagkrav, ställs samma krav på kommunala 
utförare som på de privata utförarna.   

I samband med nuvarande revidering har riktlinjerna skickats på remiss till 
Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden samt Tekniska nämnden.  

För att förstå riktlinjerna behöver man sätta dem i ett sammanhang och först 
skilja på nämndspecifika upphandlingar och på kommunövergripande 
upphandlingar som avser kommunövergripande verksamheter. Orsaken till att 
man måste göra dessa distinktioner är att olika enheter under Kommunstyrelsen 
respektive nämnder och bolag får olika roller beroende på vilken upphandling 
det gäller. Exempel på en nämndspecifik upphandling är ett gruppboende för 
funktionshindrade, placering av barn eller snöröjning. Dessa insatser benämns 
som nämndspecifik eftersom det är bara en nämnd som i enlighet med 
reglementet ägnar sig åt den verksamheten. Sedan behöver man skilja på 
entreprenad eller inköp. Entreprenad är verksamhet som kommunen åläggs 
genom olika lagar att utföra, exempelvis hemtjänst, sophämtning eller förskola. 
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Inköp är sådant som kommuner behöver för att utföra sina verksamheter, det 
är frågan om förbrukningsmaterial som exempelvis datorer, bilar och 
kontorsmaterial.  

När Koncerninköp har upphandlat en kommunövergripande verksamhet ska 
inköp ske enligt avtal av de nämnder som behöver. Uppföljningen av avtalet 
ansvarar Koncerninköp för. För att uppföljningen ska bli så bra som möjligt 
krävs att dem som köper in och tillämpar avtalet, känner till villkoren för avtalet 
och gör aktiva kontroller att avtalet följs. Uppgifterna måste förmedlas till 
Koncerninköp avtalscontrollers. I icke kommunövergripande verksamhet 
sköter nämnderna eller bolagen avtalsföljsamheten själva som huvudregel och 
Koncerninköp får en stödjande funktion. 

Till sammanhanget hör också att Kommunrevisionen har granskat i rapporten 
”Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder, 2020” om 
Borås Stad har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare.  
Revisionen kom då fram till i en rapport publicerad våren 2020 att riktlinjerna 
stämde väl överens med kraven men de var inte kända i alla förvaltningarna 
som berördes av riktlinjerna. I rapporten bedömde revisionen att 
Kommunstyrelsens behöver tillse att avtalsuppföljning genomförs på 
övergripande nivå och att det finns en följsamhet till gällande riktlinjer och att 
riktlinjerna i sig inte är otydliga eller felaktiga. 

 

Yttranden från nämnderna 

Samtliga nämnder har tillstyrkt eller godkänt förslaget med tillägg. Tekniska 
nämnden har noterat en motsägelse och en inaktuell laghänvisning. 
Laghänvisningen har justerats och det nämnden uppfattar som en motsägelse 
har justerats. 

Vård- och äldrenämnden beskriver i sitt yttrande hur de jobbar med 
entreprenader och entreprenader inom lagen om valfrihet (LOV). Vård och 
äldreförvaltningen beskriver avseende vård- och äldreboende att förvaltningen 
gör avtals- och kvalitetsuppföljningar. Ett vård- och omsorgsboende är en 
nämndspecifik verksamhet som upphandlats av nämnden själv. 
Hemtjänstverksamhet är en kommunövergripande verksamhet eftersom 
tjänsten kan beställas av vård och omsorgsnämnden och Sociala 
omsorgsnämnden samt i sällsynta fall av IFO-nämnden. I fallet med hemtjänst 
är uppdelningen mellan avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning aktuellt.  
Rapporter till avtalscontroller görs när behov uppstår och vid möten en gång i 
månaden. Således sker informationsöverföring om hur bolagen sköter sina 
avtalsåtaganden. Vård och äldrenämnden säger i sitt yttrande att de saknar en 
plan hur uppföljningen ska ske. Om förvaltningen saknar en plan är det 
lämpligt att förvaltningen lägger en plan om behovet finns. Nämndens svar ska 
ses i sammanhanget att det finns en mall som exemplifierar vilka uppgifter som 
skulle kunna utgöra grunden för rapporten.  
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Inköp är sådant som kommuner behöver för att utföra sina verksamheter, det 
är frågan om förbrukningsmaterial som exempelvis datorer, bilar och 
kontorsmaterial.  

När Koncerninköp har upphandlat en kommunövergripande verksamhet ska 
inköp ske enligt avtal av de nämnder som behöver. Uppföljningen av avtalet 
ansvarar Koncerninköp för. För att uppföljningen ska bli så bra som möjligt 
krävs att dem som köper in och tillämpar avtalet, känner till villkoren för avtalet 
och gör aktiva kontroller att avtalet följs. Uppgifterna måste förmedlas till 
Koncerninköp avtalscontrollers. I icke kommunövergripande verksamhet 
sköter nämnderna eller bolagen avtalsföljsamheten själva som huvudregel och 
Koncerninköp får en stödjande funktion. 

Till sammanhanget hör också att Kommunrevisionen har granskat i rapporten 
”Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder, 2020” om 
Borås Stad har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare.  
Revisionen kom då fram till i en rapport publicerad våren 2020 att riktlinjerna 
stämde väl överens med kraven men de var inte kända i alla förvaltningarna 
som berördes av riktlinjerna. I rapporten bedömde revisionen att 
Kommunstyrelsens behöver tillse att avtalsuppföljning genomförs på 
övergripande nivå och att det finns en följsamhet till gällande riktlinjer och att 
riktlinjerna i sig inte är otydliga eller felaktiga. 

 

Yttranden från nämnderna 

Samtliga nämnder har tillstyrkt eller godkänt förslaget med tillägg. Tekniska 
nämnden har noterat en motsägelse och en inaktuell laghänvisning. 
Laghänvisningen har justerats och det nämnden uppfattar som en motsägelse 
har justerats. 

Vård- och äldrenämnden beskriver i sitt yttrande hur de jobbar med 
entreprenader och entreprenader inom lagen om valfrihet (LOV). Vård och 
äldreförvaltningen beskriver avseende vård- och äldreboende att förvaltningen 
gör avtals- och kvalitetsuppföljningar. Ett vård- och omsorgsboende är en 
nämndspecifik verksamhet som upphandlats av nämnden själv. 
Hemtjänstverksamhet är en kommunövergripande verksamhet eftersom 
tjänsten kan beställas av vård och omsorgsnämnden och Sociala 
omsorgsnämnden samt i sällsynta fall av IFO-nämnden. I fallet med hemtjänst 
är uppdelningen mellan avtalsuppföljning och kvalitetsuppföljning aktuellt.  
Rapporter till avtalscontroller görs när behov uppstår och vid möten en gång i 
månaden. Således sker informationsöverföring om hur bolagen sköter sina 
avtalsåtaganden. Vård och äldrenämnden säger i sitt yttrande att de saknar en 
plan hur uppföljningen ska ske. Om förvaltningen saknar en plan är det 
lämpligt att förvaltningen lägger en plan om behovet finns. Nämndens svar ska 
ses i sammanhanget att det finns en mall som exemplifierar vilka uppgifter som 
skulle kunna utgöra grunden för rapporten.  
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Sociala omsorgsnämnden säger i sitt yttrande att de följer riktlinjen avseende 
sina nämndspecifika verksamheter men yttrandet säger samtidigt att eftersom 
de inte har kontroll på avtalet avseende LOV kan de inte ta något ansvar för 
det. Det yttrandet ska ses i ljuset hur staden jobbar med nämndspecifika 
respektive kommunövergripande avtal. Det är många förvaltningar som måste 
kontrollera kvalitet och rapportera avtalsproblem med avtal som Koncerninköp 
både författar, upphandlar och har kontroll på.  

Individ och familjeomsorgsnämnden anser att riktlinjerna är klara och tydliga 
och de avtal som förvaltningen tillämpar är avtal som får anses som 
nämndspecifika. Nämnden yttrar att eftersom avtalen som nämnden tillämpar 
upphandlas nationellt eller tillsammans med andra kommuner eller parter måste 
riktlinjen anpassas till det. Riktlinjen gäller upphandlade tjänster oavsett vem 
och hur man upphandlar dem. Det finns ingen begränsning i riktlinjen annat än 
för skolor och förskolor.  

 

Yttrandena i sammanfattning 

Några synpunkter har justerats men en del synpunkter antyder att det behövs 
en informationsinsats för att nämnderna ska kunna arbeta med måluppfyllelse,  
insyn och kvalitet. Förvaltningarna ser lite olika på sina roller och man kan 
också slå fast att det som fungerar i en förvaltning inte fungerar i en annan 
vilket innebär att kommentarerna visar på en okunskap och således är en är en 
informationsfråga. Det stämmer också väl överens med Kommunrevisionens 
rapport.  

Beslutsunderlag 
1. Privata utförare-riktlinje, XXXX-XX-XX 
2. Yttrande över remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet från Tekniska nämnden , 2021-11-01 
3. Yttrande över remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet från Sociala omsorgsnämnden, 2021-10-29 
4. Yttrande över remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet från Vård- och äldrenämnden, 2021-10-22 
5. Yttrande över remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata 
utförare av kommunal verksamhet från Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
2021-10-22 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till  
1. Tekniska nämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Vård- och äldrenämnden 

4. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxxx-xx-xx
Dnr:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare 
Gäller till och med: 2026

Borås Stad  | Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet            3

Kommuner får enligt Kommunallagen (2017:725) överlämna en kommunal angelägenhet till 
privata utförare. I dessa riktlinjer anges rekommenderade sätt för hur kommunen ska uppfylla 
sitt ansvar för kontroll och uppföljning av privata utförare när ett sådant beslut är taget. 
Nämnderna ska dock inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Genom uppsiktsplikten ska Kommunstyrelsen se till att nämnderna verkställer fullmäktiges 
beslut. Invånarna ska förvänta sig en god kvalitet oaktat utförare, vilket kräver insyn genom 
kontroll. Dessa riktlinjer omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena 
vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur. 
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina egna 
huvudmän och omfattas därför inte av riktlinjerna.

Privata utförare
Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en kommunal 
verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation eller 
annan som upphandlats för att på uppdrag av en kommun utföra en tjänst eller sköta en 
verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat 
utförare avses inte heller stiftelse, som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon 
annan, eller förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Formellt 
överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts, främst enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Kommunen 
är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör 
och i ett valfrihetssystem. 

Borås Stads ansvar
På samma sätt som kommunen är ansvarig gentemot invånarna för verksamhet som bedrivs i 
egen regi är den ansvarig för sådana angelägenheter som överlämnats till privata utförare. Detta 
innebär att det ska vara möjligt kontrollera och följa upp verksamheter oavsett om de bedrivs 
offentligt eller privat. Borås Stad måste därför i avtalet tillförsäkra sig information som gör det 
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. Det ska inte vara frågan 
om någon utökad byråkrati. 

Nämnders och styrelsers ansvar 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla privata utförare, inom nämndens 
och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet i enlighet med gällande lagar, förordningar 
och föreskrifter, så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad 
och/eller för respektive nämnd och styrelse så att kommunens mål kan uppfyllas.

Uppföljning och kravställning
Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det är för 
verksamhet som bedrivs. Uppföljningen behöver därför anpassas till den specifika verksamheten. 
Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/vilka typer av 
uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och 
tillsyn är reglerat i lag styr detta vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra, i övrigt 
får man följa förfrågningsunderlaget. 

Avtal och förfrågningsunderlag ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna 
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. 
Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och 
hur brister i verksamheten ska hanteras. Borås Stads möjligheter att besluta om sanktioner 
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxxx-xx-xx
Dnr:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare 
Gäller till och med: 2026

Borås Stad  | Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet            3

Kommuner får enligt Kommunallagen (2017:725) överlämna en kommunal angelägenhet till 
privata utförare. I dessa riktlinjer anges rekommenderade sätt för hur kommunen ska uppfylla 
sitt ansvar för kontroll och uppföljning av privata utförare när ett sådant beslut är taget. 
Nämnderna ska dock inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Genom uppsiktsplikten ska Kommunstyrelsen se till att nämnderna verkställer fullmäktiges 
beslut. Invånarna ska förvänta sig en god kvalitet oaktat utförare, vilket kräver insyn genom 
kontroll. Dessa riktlinjer omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena 
vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur. 
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina egna 
huvudmän och omfattas därför inte av riktlinjerna.

Privata utförare
Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en kommunal 
verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation eller 
annan som upphandlats för att på uppdrag av en kommun utföra en tjänst eller sköta en 
verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat 
utförare avses inte heller stiftelse, som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon 
annan, eller förening där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Formellt 
överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts, främst enligt 
lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Kommunen 
är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad entreprenör 
och i ett valfrihetssystem. 

Borås Stads ansvar
På samma sätt som kommunen är ansvarig gentemot invånarna för verksamhet som bedrivs i 
egen regi är den ansvarig för sådana angelägenheter som överlämnats till privata utförare. Detta 
innebär att det ska vara möjligt kontrollera och följa upp verksamheter oavsett om de bedrivs 
offentligt eller privat. Borås Stad måste därför i avtalet tillförsäkra sig information som gör det 
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över. Det ska inte vara frågan 
om någon utökad byråkrati. 

Nämnders och styrelsers ansvar 
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla privata utförare, inom nämndens 
och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet i enlighet med gällande lagar, förordningar 
och föreskrifter, så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad 
och/eller för respektive nämnd och styrelse så att kommunens mål kan uppfyllas.

Uppföljning och kravställning
Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det är för 
verksamhet som bedrivs. Uppföljningen behöver därför anpassas till den specifika verksamheten. 
Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/vilka typer av 
uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning. I de fall där uppföljning och 
tillsyn är reglerat i lag styr detta vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra, i övrigt 
får man följa förfrågningsunderlaget. 

Avtal och förfrågningsunderlag ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna 
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. 
Det ska tydligt framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och 
hur brister i verksamheten ska hanteras. Borås Stads möjligheter att besluta om sanktioner 
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eller att häva ett avtal ska regleras i avtalet. I avtalen ska också ställas krav på att utföraren 
ska medverka vid uppföljningen, t ex genom möten, anordnade besök och lämna statistik och 
verksamhetsmått till nämnden eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också 
åläggas att, i förekommande fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för 
att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och 
möjliggöra allmänhetens insyn.

Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn 
har bedrivits och resultaten av dessa.

Allmänhetens rätt till insyn 
Varje nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. På samma grunder ska 
även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata 
utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur 
uppdraget utförs. Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. 

Uppgiftsskyldigheten omfattar uppgifter som är reglerat i avtal, men den omfattar inte 
utlämnande som skulle strida mot lag eller annan författning. 

Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses utgöra företagshemligheter 
enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Varje nämnd och styrelse ansvarar 
för att på lämpligt sätt informera allmänheten om rätten till insyn och vilken information 
allmänheten kan ta del av i förhållande till nämndens eller styrelsens utförare.
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eller att häva ett avtal ska regleras i avtalet. I avtalen ska också ställas krav på att utföraren 
ska medverka vid uppföljningen, t ex genom möten, anordnade besök och lämna statistik och 
verksamhetsmått till nämnden eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också 
åläggas att, i förekommande fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för 
att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och 
möjliggöra allmänhetens insyn.

Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn 
har bedrivits och resultaten av dessa.

Allmänhetens rätt till insyn 
Varje nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. På samma grunder ska 
även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata 
utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur 
uppdraget utförs. Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. 

Uppgiftsskyldigheten omfattar uppgifter som är reglerat i avtal, men den omfattar inte 
utlämnande som skulle strida mot lag eller annan författning. 

Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses utgöra företagshemligheter 
enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Varje nämnd och styrelse ansvarar 
för att på lämpligt sätt informera allmänheten om rätten till insyn och vilken information 
allmänheten kan ta del av i förhållande till nämndens eller styrelsens utförare.

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Från: Kommunstyrelsen Beredning 
Skickat: den 1 november 2021 08:33 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Tekniska nämnden KS 2021-00641 
Bifogade filer: Tekniska nämnden KS 2021-00641.pdf 
 
Se nedan och bifogat för diarieföring. 
 
/Jon 
 
FrÃ¥n: TEK.diarium@boras.se [mailto:TEK.diarium@boras.se]  
Skickat: den 29 oktober 2021 15:04 
Till: Kommunstyrelsen Beredning <ks.arende@boras.se> 
Kopia: Magnus Jungvid <magnus.jungvid@boras.se>; Alf Iwarson <Alf.Iwarson@boras.se>; Magnus Palm 
<magnus.palm@boras.se> 
Ã„mne: Tekniska nÃ¤mnden KS 2021-00641 
 

Hej  

  

Översänder ett beslut från Tekniska nämndens sammanträde 2021-10-27 § 114 Remiss antagande 
av riktlinjer för uppföljning av privata utförarare av kommunal verksamhet. 

  

Med vänlig hälsning 

Henrik Yrlid 

Nämndsekreterare 

  

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202100547, Remiss Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114 Dnr TEN 2021-00547 1.2.2.1 

Remiss Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet med hänsyn tagen till nämndens 
synpunkter   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt Riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet vars giltighet gäller till och med 2021. Rikt-
linjerna beskriver nämnders och styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till 
insyn i verksamheterna. Av riktlinjerna framgår också att nämnderna årligen till 
Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits samt resultatet från uppföljning. 
Nytt förslag till Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet har utarbetats som ska gälla till och med 2025.  
 
Tekniska nämnden antar att det nya förslaget till riktlinjer avser endast 
kommunal verksamhet som utförs av privata utförare. Det blir därför otydligt 
vad som avses i första stycket där det framgår: ”Kommunfullmäktige ska för 
varje mandatperiod anta ”Riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt 
egenregin”. Under rubriken ”Borås stads ansvar” framgår att egenregi står 
under stadens kontroll varför förslaget till riktlinjer inte avses omfatta egenregi-
verksamhet.  
 
Tekniska nämnden har också uppmärksammat riktlinjerna hänvisar till äldre 
lagrum vad avser Kommunallag 2017:725 och Lag (2018:558) om företags-
hemligheter. 
 
Med hänsyn tagen till Tekniska nämndens synpunkter tillstyrkes förslaget till 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet. 
               

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 2021-08-27 

2. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet                  
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Från: Kommunstyrelsen Beredning 
Skickat: den 1 november 2021 08:33 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Tekniska nämnden KS 2021-00641 
Bifogade filer: Tekniska nämnden KS 2021-00641.pdf 
 
Se nedan och bifogat för diarieföring. 
 
/Jon 
 
FrÃ¥n: TEK.diarium@boras.se [mailto:TEK.diarium@boras.se]  
Skickat: den 29 oktober 2021 15:04 
Till: Kommunstyrelsen Beredning <ks.arende@boras.se> 
Kopia: Magnus Jungvid <magnus.jungvid@boras.se>; Alf Iwarson <Alf.Iwarson@boras.se>; Magnus Palm 
<magnus.palm@boras.se> 
Ã„mne: Tekniska nÃ¤mnden KS 2021-00641 
 

Hej  

  

Översänder ett beslut från Tekniska nämndens sammanträde 2021-10-27 § 114 Remiss antagande 
av riktlinjer för uppföljning av privata utförarare av kommunal verksamhet. 

  

Med vänlig hälsning 

Henrik Yrlid 

Nämndsekreterare 

  

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202100547, Remiss Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-27 

 
 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114 Dnr TEN 2021-00547 1.2.2.1 

Remiss Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet med hänsyn tagen till nämndens 
synpunkter   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt Riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet vars giltighet gäller till och med 2021. Rikt-
linjerna beskriver nämnders och styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till 
insyn i verksamheterna. Av riktlinjerna framgår också att nämnderna årligen till 
Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits samt resultatet från uppföljning. 
Nytt förslag till Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet har utarbetats som ska gälla till och med 2025.  
 
Tekniska nämnden antar att det nya förslaget till riktlinjer avser endast 
kommunal verksamhet som utförs av privata utförare. Det blir därför otydligt 
vad som avses i första stycket där det framgår: ”Kommunfullmäktige ska för 
varje mandatperiod anta ”Riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt 
egenregin”. Under rubriken ”Borås stads ansvar” framgår att egenregi står 
under stadens kontroll varför förslaget till riktlinjer inte avses omfatta egenregi-
verksamhet.  
 
Tekniska nämnden har också uppmärksammat riktlinjerna hänvisar till äldre 
lagrum vad avser Kommunallag 2017:725 och Lag (2018:558) om företags-
hemligheter. 
 
Med hänsyn tagen till Tekniska nämndens synpunkter tillstyrkes förslaget till 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet. 
               

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 2021-08-27 

2. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet                  
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-10-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2021-00547 1.2.2.1 
 

  

 

Remiss Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet med hänsyn tagen till nämndens 
synpunkter   

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt Riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal verksamhet vars giltighet gäller till och med 2021. Rikt-
linjerna beskriver nämnders och styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till 
insyn i verksamheterna. Av riktlinjerna framgår också att nämnderna årligen till 
Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits samt resultatet från uppföljning. 
Nytt förslag till Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet har utarbetats som ska gälla till och med 2025.  
 
Tekniska nämnden antar att det nya förslaget till riktlinjer avser endast 
kommunal verksamhet som utförs av privata utförare. Det blir därför otydligt 
vad som avses i första stycket där det framgår: ”Kommunfullmäktige ska för 
varje mandatperiod anta ”Riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt 
egenregin”. Under rubriken ”Borås stads ansvar” framgår att egenregi står 
under stadens kontroll varför förslaget till riktlinjer inte avses omfatta egenregi-
verksamhet.  
 
Tekniska nämnden har också uppmärksammat riktlinjerna hänvisar till äldre 
lagrum vad avser Kommunallag 2017:725 och Lag (2018:558) om företags-
hemligheter. 
 
Med hänsyn tagen till Tekniska nämndens synpunkter tillstyrkes förslaget till 
Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet. 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Missiv, 2021-08-27 
2. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, ks.arende@boras.se  
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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Från: David Englund 
Skickat: den 29 oktober 2021 13:21 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: KS 2021-00641 Sociala omsorgsnämnden 
Bifogade filer: Exp_Remiss_riktlinjer_privata_utförare_SON211025.pdf 
 
Översänder remissvar på Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet, för Sociala omsorgsnämnden. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
David Englund 
Nämndsekreterare/utredare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Sociala omsorgsförvaltningen 
Bryggaregatan 15 
501 80 Borås 
033-35 38 54 
0768 – 88 38 54 
boras.se   
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

Sabina Björk 
Handläggare 
0734-153471 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-10-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00138 1.1.3.0 
 

  

 

Remiss:Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att tillstyrka remitterat förslag med 
tillägg som rör behov av förtydligande om uppföljning av privata utförare enligt 
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden (SON) har beretts tillfälle att yttra sig över ”Riktlinjer 
för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. SON vill avge 
följande yttrande. 

Sociala omsorgsnämnden driver 14 bostäder med särskild service LSS på 
entreprenad enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). I 
samband med upphandlingen av den privata utföraren tillämpades vad som 
framgår av remitterat förslag i förfrågningsunderlag och avtal. Avtalet med den 
private utföraren följs upp på ett systematiskt sätt, dels genom två 
mervärdesuppföljningar per år, dels genom uppföljning av kravspecifikationen 
vid fyra tillfällen under året. Dessutom omfattas den privata utförarens 
verksamhet i SON:s patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse.  

Samtliga uppföljningar rapporteras till SON och görs tillgängliga för 
allmänheten efter nämndbehandling. Sammantaget bedöms föreslagen riktlinje 
redan vara implementerad i såväl upphandlings- som uppföljningsskede av 
privata utförare enligt LOU inom SON. Riktlinjen bedöms fungera väl. 

I SON:s verksamhet finns också privata utförare enligt LOV. Däremot är det 
inte SON som tecknar dessa avtal, utan kommunstyrelsen. Det innebär att 
SON inte har mandat att besluta om avtalets utformning vad gäller exempelvis 
krav på insyn och uppföljning. Kommunstyrelsen ansvarar också för själva 
avtalsuppföljningen av LOV-företagen. SON har inte fått information om 
vilken uppföljning av LOV-företagen som sker samt utfallet av denne. Det 
innebär att SON inte kan ta det ansvar för tillsyn och kontroll som krävs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. 

Sammantaget menar SON att det behövs ett förtydligande om att 
avtalsuppföljning av LOV-företag ska ske på samma systematiserade och 
omfattande sätt som LOU-företagen. Det behöver också förtydligas att 
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Från: David Englund 
Skickat: den 29 oktober 2021 13:21 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: KS 2021-00641 Sociala omsorgsnämnden 
Bifogade filer: Exp_Remiss_riktlinjer_privata_utförare_SON211025.pdf 
 
Översänder remissvar på Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet, för Sociala omsorgsnämnden. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
David Englund 
Nämndsekreterare/utredare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Sociala omsorgsförvaltningen 
Bryggaregatan 15 
501 80 Borås 
033-35 38 54 
0768 – 88 38 54 
boras.se   
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

Sabina Björk 
Handläggare 
0734-153471 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-10-25 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2021-00138 1.1.3.0 
 

  

 

Remiss:Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden föreslås besluta att tillstyrka remitterat förslag med 
tillägg som rör behov av förtydligande om uppföljning av privata utförare enligt 
Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden (SON) har beretts tillfälle att yttra sig över ”Riktlinjer 
för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. SON vill avge 
följande yttrande. 

Sociala omsorgsnämnden driver 14 bostäder med särskild service LSS på 
entreprenad enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). I 
samband med upphandlingen av den privata utföraren tillämpades vad som 
framgår av remitterat förslag i förfrågningsunderlag och avtal. Avtalet med den 
private utföraren följs upp på ett systematiskt sätt, dels genom två 
mervärdesuppföljningar per år, dels genom uppföljning av kravspecifikationen 
vid fyra tillfällen under året. Dessutom omfattas den privata utförarens 
verksamhet i SON:s patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse.  

Samtliga uppföljningar rapporteras till SON och görs tillgängliga för 
allmänheten efter nämndbehandling. Sammantaget bedöms föreslagen riktlinje 
redan vara implementerad i såväl upphandlings- som uppföljningsskede av 
privata utförare enligt LOU inom SON. Riktlinjen bedöms fungera väl. 

I SON:s verksamhet finns också privata utförare enligt LOV. Däremot är det 
inte SON som tecknar dessa avtal, utan kommunstyrelsen. Det innebär att 
SON inte har mandat att besluta om avtalets utformning vad gäller exempelvis 
krav på insyn och uppföljning. Kommunstyrelsen ansvarar också för själva 
avtalsuppföljningen av LOV-företagen. SON har inte fått information om 
vilken uppföljning av LOV-företagen som sker samt utfallet av denne. Det 
innebär att SON inte kan ta det ansvar för tillsyn och kontroll som krävs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. 

Sammantaget menar SON att det behövs ett förtydligande om att 
avtalsuppföljning av LOV-företag ska ske på samma systematiserade och 
omfattande sätt som LOU-företagen. Det behöver också förtydligas att 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

resultatet av uppföljningen av LOV-företag ska föredras för SON på samma 
sätt och vid samma tidpunkter som uppföljningen av LOU-företagen.               

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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§ 120 Dnr SON 2021-00138 1.1.3.0 

Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remitterat förslag med tillägg 
som rör behov av förtydligande om uppföljning av privata utförare enligt Lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV).        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden (SON) har beretts tillfälle att yttra sig över ”Riktlinjer 
för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. SON vill avge 
följande yttrande. 

Sociala omsorgsnämnden driver 14 bostäder med särskild service LSS på 
entreprenad enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). I 
samband med upphandlingen av den privata utföraren tillämpades vad som 
framgår av remitterat förslag i förfrågningsunderlag och avtal. Avtalet med den 
private utföraren följs upp på ett systematiskt sätt, dels genom två 
mervärdesuppföljningar per år, dels genom uppföljning av kravspecifikationen 
vid fyra tillfällen under året. Dessutom omfattas den privata utförarens 
verksamhet i SON:s patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse.  

Samtliga uppföljningar rapporteras till SON och görs tillgängliga för 
allmänheten efter nämndbehandling. Sammantaget bedöms föreslagen riktlinje 
redan vara implementerad i såväl upphandlings- som uppföljningsskede av 
privata utförare enligt LOU inom SON. Riktlinjen bedöms fungera väl. 

I SON:s verksamhet finns också privata utförare enligt LOV. Däremot är det 
inte SON som tecknar dessa avtal, utan kommunstyrelsen. Det innebär att 
SON inte har mandat att besluta om avtalets utformning vad gäller exempelvis 
krav på insyn och uppföljning. Kommunstyrelsen ansvarar också för själva 
avtalsuppföljningen av LOV-företagen. SON har inte fått information om 
vilken uppföljning av LOV-företagen som sker samt utfallet av denne. Det 
innebär att SON inte kan ta det ansvar för tillsyn och kontroll som krävs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. 

Sammantaget menar SON att det behövs ett förtydligande om att 
avtalsuppföljning av LOV-företag ska ske på samma systematiserade och 
omfattande sätt som LOU-företagen. Det behöver också förtydligas att 
resultatet av uppföljningen av LOV-företag ska föredras för SON på samma 
sätt och vid samma tidpunkter som uppföljningen av LOU-företagen.               

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet               
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resultatet av uppföljningen av LOV-företag ska föredras för SON på samma 
sätt och vid samma tidpunkter som uppföljningen av LOU-företagen.               

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 120 Dnr SON 2021-00138 1.1.3.0 

Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remitterat förslag med tillägg 
som rör behov av förtydligande om uppföljning av privata utförare enligt Lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV).        

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden (SON) har beretts tillfälle att yttra sig över ”Riktlinjer 
för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. SON vill avge 
följande yttrande. 

Sociala omsorgsnämnden driver 14 bostäder med särskild service LSS på 
entreprenad enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). I 
samband med upphandlingen av den privata utföraren tillämpades vad som 
framgår av remitterat förslag i förfrågningsunderlag och avtal. Avtalet med den 
private utföraren följs upp på ett systematiskt sätt, dels genom två 
mervärdesuppföljningar per år, dels genom uppföljning av kravspecifikationen 
vid fyra tillfällen under året. Dessutom omfattas den privata utförarens 
verksamhet i SON:s patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse.  

Samtliga uppföljningar rapporteras till SON och görs tillgängliga för 
allmänheten efter nämndbehandling. Sammantaget bedöms föreslagen riktlinje 
redan vara implementerad i såväl upphandlings- som uppföljningsskede av 
privata utförare enligt LOU inom SON. Riktlinjen bedöms fungera väl. 

I SON:s verksamhet finns också privata utförare enligt LOV. Däremot är det 
inte SON som tecknar dessa avtal, utan kommunstyrelsen. Det innebär att 
SON inte har mandat att besluta om avtalets utformning vad gäller exempelvis 
krav på insyn och uppföljning. Kommunstyrelsen ansvarar också för själva 
avtalsuppföljningen av LOV-företagen. SON har inte fått information om 
vilken uppföljning av LOV-företagen som sker samt utfallet av denne. Det 
innebär att SON inte kan ta det ansvar för tillsyn och kontroll som krävs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. 

Sammantaget menar SON att det behövs ett förtydligande om att 
avtalsuppföljning av LOV-företag ska ske på samma systematiserade och 
omfattande sätt som LOU-företagen. Det behöver också förtydligas att 
resultatet av uppföljningen av LOV-företag ska föredras för SON på samma 
sätt och vid samma tidpunkter som uppföljningen av LOU-företagen.               

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet               
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Hej,  
Översänder enligt uppdrag Vård- och äldrenämndens beslut 2021-10-19 § 122 Yttrande över 
remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet 

  

Med vänlig hälsning  
Malin Länsberg  
Nämndsekreterare  
Vård- och äldreförvaltningen  

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202100200, Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet. bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 122 Dnr VAN 2021-00200 1.1.3.1 

Yttrande över remiss om riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna ”Riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet” men med tillägget att när det gäller 
privata utförare inom LOV, är det inte tydligt vilket ansvar Vård- och 
äldrenämnden har i förhållande till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ”Riktlinjer för 
uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. Vård- och 
äldrenämnden tillstyrker förslaget med tillägget att när det gäller privata utförare 
inom LOV, är det inte tydligt vilket ansvar Vård- och äldrenämnden har i 
förhållande till Kommunstyrelsen. Det saknas en plan för hur uppföljning och 
hur redovisning sker.  

I riktlinjen anges rekommenderade sätt för hur kommunen ska uppfylla sitt 
ansvar för kontroll och uppföljning oavsett om de bedrivs offentligt eller privat. 
Riktlinjen beskriver ansvarsfördelningen och allmänhetens rätt till insyn vid 
uppföljningar av privata utförare.  

Förslag är att riktlinjen tillämpas i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad. 
Förslag är likaså att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll 
i förfrågningsunderlag och avtal.  

Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller 
Kommunstyrelsen bör ske i samband med ordinarie rapportering. 
Förvaltningarnas nämnder bör i god tid förberedas för när och hur rapportering 
till Kommunstyrelsen ska ske.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet.                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
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Hej,  
Översänder enligt uppdrag Vård- och äldrenämndens beslut 2021-10-19 § 122 Yttrande över 
remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet 

  

Med vänlig hälsning  
Malin Länsberg  
Nämndsekreterare  
Vård- och äldreförvaltningen  

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202100200, Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet. bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 122 Dnr VAN 2021-00200 1.1.3.1 

Yttrande över remiss om riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna ”Riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet” men med tillägget att när det gäller 
privata utförare inom LOV, är det inte tydligt vilket ansvar Vård- och 
äldrenämnden har i förhållande till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ”Riktlinjer för 
uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. Vård- och 
äldrenämnden tillstyrker förslaget med tillägget att när det gäller privata utförare 
inom LOV, är det inte tydligt vilket ansvar Vård- och äldrenämnden har i 
förhållande till Kommunstyrelsen. Det saknas en plan för hur uppföljning och 
hur redovisning sker.  

I riktlinjen anges rekommenderade sätt för hur kommunen ska uppfylla sitt 
ansvar för kontroll och uppföljning oavsett om de bedrivs offentligt eller privat. 
Riktlinjen beskriver ansvarsfördelningen och allmänhetens rätt till insyn vid 
uppföljningar av privata utförare.  

Förslag är att riktlinjen tillämpas i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad. 
Förslag är likaså att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll 
i förfrågningsunderlag och avtal.  

Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller 
Kommunstyrelsen bör ske i samband med ordinarie rapportering. 
Förvaltningarnas nämnder bör i god tid förberedas för när och hur rapportering 
till Kommunstyrelsen ska ske.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet.                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
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2021-10-19 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2021-00200 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss om riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet. 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att godkänna ”Riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet” men med tillägget att när det gäller 
privata utförare inom LOV, är det inte tydligt vilket ansvar Vård- och 
äldrenämnden har i förhållande till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning 
Vård- och äldrenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ”Riktlinjer för 
uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. Vård- och 
äldrenämnden tillstyrker förslaget med tillägget att när det gäller privata utförare 
inom LOV, är det inte tydligt vilket ansvar Vård- och äldrenämnden har i 
förhållande till Kommunstyrelsen. Det saknas en plan för hur uppföljning och 
hur redovisning sker.  

I riktlinjen anges rekommenderade sätt för hur kommunen ska uppfylla sitt 
ansvar för kontroll och uppföljning oavsett om de bedrivs offentligt eller privat. 
Riktlinjen beskriver ansvarsfördelningen och allmänhetens rätt till insyn vid 
uppföljningar av privata utförare.  

Förslag är att riktlinjen tillämpas i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad. 
Förslag är likaså att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll 
i förfrågningsunderlag och avtal.  

Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller 
Kommunstyrelsen bör ske i samband med ordinarie rapportering. 
Förvaltningarnas nämnder bör i god tid förberedas för när och hur rapportering 
till Kommunstyrelsen ska ske.               

Ärendet i sin helhet 
Vård- och äldrenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ”Riktlinjer för 
uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare”. Vård- och 
äldrenämnden tillstyrker förslaget med tillägget att när det gäller privata utförare 
inom LOV så är det inte tydligt vilket ansvar Vård- och äldrenämnden har i 
förhållande till Kommunstyrelsen. Det saknas en plan för hur uppföljning och 
hur redovisning sker.  
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I riktlinjen anges rekommenderade sätt för hur kommunen ska uppfylla sitt 
ansvar för kontroll och uppföljning oavsett om de bedrivs offentligt eller privat. 
Riktlinjen beskriver ansvarsfördelningen och allmänhetens rätt till insyn vid 
uppföljningar av privata utförare.  

Förslag är att riktlinjen tillämpas i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad. 
Förslag är likaså att inför nya upphandlingar, tillämpa riktlinjen och dess 
innehåll i förfrågningsunderlag och avtal.  

Vård- och äldrenämnden driver två vård- och omsorgsboenden på entreprenad 
enligt LOU och har i de avtalen tydligt beskrivit hur uppföljning och kontroll 
ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. När det gäller hemtjänsten 
som är konkurrensutsatt enligt LOV, lagen om valfrihetssystem, finns vissa 
oklarheter kring ansvaret för uppföljning och kontroll. När det gäller LOV 
företagen så deltar de i brukarundersökning, lämnar efterfrågan statistik, deltar 
vid möten som förvaltningen anordnar och nämnden tar del av alla resultat, 
såväl i egen regi som för de privata LOV företagen. Kommunstyrelsen ansvarar 
för själva avtalsuppföljningen av LOV företagen.  

Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller 
Kommunstyrelsen bör ske i samband med ordinarie rapportering. 
Förvaltningarnas nämnder bör i god tid förberedas för när och hur rapportering 
till Kommunstyrelsen ska ske. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal 
verksamhet.                             

Samverkan 
Informeras vid FSG 2021-10-13. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Aktuella handlingar för ärende 202100137, Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet bifogas detta e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

 
 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 165 Dnr IFON 2021-00137 3.3.1.0 

Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar tillstyrka det reviderade 
styrdokumentet gällande riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt 
översända remissvaret med kompletterande synpunkter till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har reviderat riktlinjerna för uppföljning av privata utförare 
och nämnden har möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med riktlinjerna är ge 
stöd i arbetet att kontrollera och följa upp privata utförare samt att klargöra 
berörda nämnder och bolags ansvar gällande uppföljningen.   

Nämnden vill börja med att påtala att ändringar gjorts i Kommunallagen vilket 
innebär att hänvisning bör göras till Kommunallagen (2017:725). Nämnden har 
även på individnivå ett uppföljningsansvar, men det är tydligt att riktlinjerna 
gäller uppföljningsansvaret utifrån Kommunallagen och inte Socialtjänstlagen.  

Individ och familjeomsorgsnämnden använder till stor del avtal som är 
nationellt upphandlade eller upphandlade i samverkan med andra 
kommuner/parter. Därmed kan nämnden i dessa avtal inte hänvisa till 
följsamhet gentemot styrande dokument eller mål beslutade i Borås Stad. 
Därmed har nämnden inte heller möjlighet att följa upp de privata utförarna 
utifrån de premisser som omnämns i riktlinjerna under rubriken: ”Nämnders 
och styrelsers ansvar”. Uppföljningen behöver således anpassas till de avtal som 
nämnden är avtalsberättigade till och uppföljning utifrån 10 kap. 8§ 
Kommunallagen (2017:725). 

Nämnden vill även påtala att man givetvis tar del av de uppföljningar av avtal 
som görs nationellt för att säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med 
lagar, förordningar och föreskrifter.    

Nämnden anser att riktlinjerna är tydliga och konkreta då det gäller uppföljning 
av privata utförare som upphandlats enbart av Borås Stad. Däremot behöver 
riktlinjerna bearbetas något ytterligare för att kunna gälla de ramavtal som 
upphandlats nationellt eller i samverkan med andra kommuner/parter.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet 
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Aktuella handlingar för ärende 202100137, Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet bifogas detta e-postmeddelande 
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§ 165 Dnr IFON 2021-00137 3.3.1.0 

Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar tillstyrka det reviderade 
styrdokumentet gällande riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt 
översända remissvaret med kompletterande synpunkter till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har reviderat riktlinjerna för uppföljning av privata utförare 
och nämnden har möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med riktlinjerna är ge 
stöd i arbetet att kontrollera och följa upp privata utförare samt att klargöra 
berörda nämnder och bolags ansvar gällande uppföljningen.   

Nämnden vill börja med att påtala att ändringar gjorts i Kommunallagen vilket 
innebär att hänvisning bör göras till Kommunallagen (2017:725). Nämnden har 
även på individnivå ett uppföljningsansvar, men det är tydligt att riktlinjerna 
gäller uppföljningsansvaret utifrån Kommunallagen och inte Socialtjänstlagen.  

Individ och familjeomsorgsnämnden använder till stor del avtal som är 
nationellt upphandlade eller upphandlade i samverkan med andra 
kommuner/parter. Därmed kan nämnden i dessa avtal inte hänvisa till 
följsamhet gentemot styrande dokument eller mål beslutade i Borås Stad. 
Därmed har nämnden inte heller möjlighet att följa upp de privata utförarna 
utifrån de premisser som omnämns i riktlinjerna under rubriken: ”Nämnders 
och styrelsers ansvar”. Uppföljningen behöver således anpassas till de avtal som 
nämnden är avtalsberättigade till och uppföljning utifrån 10 kap. 8§ 
Kommunallagen (2017:725). 

Nämnden vill även påtala att man givetvis tar del av de uppföljningar av avtal 
som görs nationellt för att säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med 
lagar, förordningar och föreskrifter.    

Nämnden anser att riktlinjerna är tydliga och konkreta då det gäller uppföljning 
av privata utförare som upphandlats enbart av Borås Stad. Däremot behöver 
riktlinjerna bearbetas något ytterligare för att kunna gälla de ramavtal som 
upphandlats nationellt eller i samverkan med andra kommuner/parter.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av privata utförare av 
kommunal verksamhet 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

B 1354

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson 
Handläggare 
033 358232 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-10-19 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00137 3.3.1.0 
 

  

 

Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet. 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar tillstyrka det reviderade 
styrdokumentet gällande riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt 
översända remissvaret med kompletterande synpunkter till Kommunstyrelsen.   

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har reviderat riktlinjerna för uppföljning av privata utförare 
och nämnden har möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med riktlinjerna är ge 
stöd i arbetet att kontrollera och följa upp privata utförare samt att klargöra 
berörda nämnder och bolags ansvar gällande uppföljningen.   

Nämnden vill börja med att påtala att ändringar gjorts i Kommunallagen vilket 
innebär att hänvisning bör göras till Kommunallagen (2017:725). Nämnden har 
även på individnivå ett uppföljningsansvar, men det är tydligt att riktlinjerna gäller 
uppföljningsansvaret utifrån Kommunallagen och inte Socialtjänstlagen.  

Individ och familjeomsorgsnämnden använder till stor del avtal som är nationellt 
upphandlade eller upphandlade i samverkan med andra kommuner/parter. Därmed 
kan nämnden i dessa avtal inte hänvisa till följsamhet gentemot styrande dokument 
eller mål beslutade i Borås Stad. Därmed har nämnden inte heller möjlighet att följa 
upp de privata utförarna utifrån de premisser som omnämns i riktlinjerna under 
rubriken: ”Nämnders och styrelsers ansvar”. Uppföljningen behöver således anpassas 
till de avtal som nämnden är avtalsberättigade till och uppföljning utifrån 10 kap. 8§ 
Kommunallagen (2017:725). 

Nämnden vill även påtala att man givetvis tar del av de uppföljningar av avtal som görs 
nationellt för att säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagar, 
förordningar och föreskrifter.    

Nämnden anser att riktlinjerna är tydliga och konkreta då det gäller uppföljning av 
privata utförare som upphandlats enbart av Borås Stad. Däremot behöver riktlinjerna 
bearbetas något ytterligare för att kunna gälla de ramavtal som upphandlats nationellt 
eller i samverkan med andra kommuner/parter.   

Samverkan 
Ärendet har, 2021-10-14, samverkats med de fackliga organisationerna. 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson 
Handläggare 
033 358232 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-10-19 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00137 3.3.1.0 
 

  

 

Remiss: Antagande av riktlinjer för uppföljning av 
privata utförare av kommunal verksamhet. 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar tillstyrka det reviderade 
styrdokumentet gällande riktlinjer för uppföljning av privata utförare samt 
översända remissvaret med kompletterande synpunkter till Kommunstyrelsen.   

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har reviderat riktlinjerna för uppföljning av privata utförare 
och nämnden har möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med riktlinjerna är ge 
stöd i arbetet att kontrollera och följa upp privata utförare samt att klargöra 
berörda nämnder och bolags ansvar gällande uppföljningen.   

Nämnden vill börja med att påtala att ändringar gjorts i Kommunallagen vilket 
innebär att hänvisning bör göras till Kommunallagen (2017:725). Nämnden har 
även på individnivå ett uppföljningsansvar, men det är tydligt att riktlinjerna gäller 
uppföljningsansvaret utifrån Kommunallagen och inte Socialtjänstlagen.  

Individ och familjeomsorgsnämnden använder till stor del avtal som är nationellt 
upphandlade eller upphandlade i samverkan med andra kommuner/parter. Därmed 
kan nämnden i dessa avtal inte hänvisa till följsamhet gentemot styrande dokument 
eller mål beslutade i Borås Stad. Därmed har nämnden inte heller möjlighet att följa 
upp de privata utförarna utifrån de premisser som omnämns i riktlinjerna under 
rubriken: ”Nämnders och styrelsers ansvar”. Uppföljningen behöver således anpassas 
till de avtal som nämnden är avtalsberättigade till och uppföljning utifrån 10 kap. 8§ 
Kommunallagen (2017:725). 

Nämnden vill även påtala att man givetvis tar del av de uppföljningar av avtal som görs 
nationellt för att säkerställa att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagar, 
förordningar och föreskrifter.    

Nämnden anser att riktlinjerna är tydliga och konkreta då det gäller uppföljning av 
privata utförare som upphandlats enbart av Borås Stad. Däremot behöver riktlinjerna 
bearbetas något ytterligare för att kunna gälla de ramavtal som upphandlats nationellt 
eller i samverkan med andra kommuner/parter.   

Samverkan 
Ärendet har, 2021-10-14, samverkats med de fackliga organisationerna. 
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Ernad Suntic 
Ordförande 

Hans Abrahamson 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
033357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2022-03-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00932 1.2.3.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de 
kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 §. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Ärendet läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att till Borås kommuns Parkerings AB 
påpeka att prissättning av parkering måste ske på affärsmässig grund och på sätt 
som medför att bolaget bedriver en kompetensenlig verksamhet och som inte 
innebär otillåten konkurrensverksamhet.  

Kommunstyrelsen beslutar vidare, i enlighet med kommunallagen 6:9, att 
följande kommunala bolag, under föregående kalenderår, har bedrivit sin 
verksamhet i enlighet med de ändamål och befogenheter som anges i respektive 
bolags bolagsordning och övriga direktiv; 

BoråsBorås TME AB 

Borås Djurpark & Camping AB 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Elnät AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Akademiplatsen i Borås AB 

Industribyggnader i Borås AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås  

Fristadbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB  

Industribyggnader i Borås AB  

Borås Stadshus AB 

Nr 48
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Beslut rörande de 
kommunala bolagens verksamheter jml KL 6 kap 9 §.
2022-03-21 Dnr S 2021-00932 1.2.3.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen beslutar slutligen att rapportera ärendet till 
Kommunfullmäktige         

Ärendet i sin helhet 
 Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. 
Uppsiktsplikten innebär bland annat att ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen. Bolagen står således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens 
uppsikt. Det är Kommunstyrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen 
ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras.  

I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att Kommunstyrelsen årligen, i enlighet 
med kommunallagen 6:9, för varje hel- och delägt kommunalt aktiebolag, ska 
pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen har att 
bedöma, om den verksamhet som bolaget bedrivit (under föregående 
kalenderår) varit kommunalrättsligt kompetensenlig. Av kommentarer till 
lagparagrafen framgår att styrelsen inte är skyldig att granska samtliga enskilda 
affärshändelser som har förekommit under kalenderåret i fråga. Granskningen 
ska dock vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om 
verksamheten som helhet har haft en sådan inriktning och bedrivits på ett 
sådant sätt att den varit kompetensenlig, Om missförhållanden i verksamheten 
kunnat konstateras, är styrelsen skyldig att agera. Granskningen omfattar både 
helägda och delägda aktiebolag. Styrelsens årliga beslut i kompetensfrågan kan 
på vanligt sätt överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning. 

I det gemensamma ägardirektivet samt i Kommunstyrelsens reglemente framgår 
det sagda på följande sätt; 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet 
utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i 
kompletterande direktiv. Denna bedömning ska rapporteras till 
Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året 
avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska Kommunstyrelsen även 
lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer 
att bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. 

  

Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen årligen översända en upprättad 
rapport utifrån särskilda anvisningar, en bolagsstyrningsrapport, avseende 
bolagets verksamhetsår. Bolagsstyrningsrapporten utgör ett bra underlag till 
Kommunstyrelsen för dennes arbete med uppsiktsplikt över bolagens 
verksamheter och det årliga beslut som Kommunstyrelsen har att fatta för varje 
bolag. 
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I förevarande ärende har samtliga kommunala bolag upprättat en 
bolagsstyrningsrapport avseende sina föregående verksamhetsår. Rapporterna 
har upprättats utifrån av bolagsgruppen särskilt lämnade anvisningar och enligt 
givna instruktioner. Bolagsstyrningsrapporterna bifogas ärendet. 

 

Av bolagsstyrningsrapportrapporten upprättad av Borås kommuns Parkerings 
AB framgår följande. 

 

” Bolaget drivs enligt affärsmässiga principer på många delar men har svårt att 
göra det gällande prissättning av parkering. Historian av prissättning gör att 
bolaget ligger långt under konkurrenternas prissättning på samma produkt i 
Borås Stad. Detta hämmar bolagets möjlighet till affärsmässighet genom att det 
kan uppstå snedvriden konkurrens och att bolaget ej har möjlighet att verka för 
bolagets bästa gällande ekonomiska förutsättningar.”  

Kommunstyrelsen föreslås med anledning härav, att vid sin prövning i enlighet 
med kommunallagen 6:9, besluta att till Borås kommuns Parkerings AB påpeka 
att prissättning av parkering måste ske på affärsmässig grund och på sätt som 
medför att bolaget bedriver en kompetensenlig verksamhet och som inte 
innebär otillåten konkurrensverksamhet.  

Vad gäller Borås kommuns Parkerings ABs verksamhet i övrigt och med det 
framförda påpekandet, anser Kommunstyrelsen att bolaget, under föregående 
kalenderår, har bedrivit sin verksamhet i enlighet med de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagets bolagsordning och övriga direktiv. 

Av bolagsstyrningsrapporterna från övriga kommunens bolag och vad som i 
övrigt har förekommit och kommit till kommunens kännedom görs 
bedömningen att dessa bolag, under föregående kalenderår, har bedrivit sin 
verksamhet på sätt som varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunstyrelsen föreslås därför, vid sin prövning i enlighet med 
kommunallagen 6:9, besluta att följande kommunala bolag under föregående 
kalenderår har bedrivit sin verksamhet i enlighet med de ändamål och 
befogenheter som anges i respektive bolags bolagsordning och övriga direktiv; 

 

BoråsBorås TME AB 

Borås Djurpark & Camping AB 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Elnät AB 

Borås kommuns Parkerings AB 
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I förevarande ärende har samtliga kommunala bolag upprättat en 
bolagsstyrningsrapport avseende sina föregående verksamhetsår. Rapporterna 
har upprättats utifrån av bolagsgruppen särskilt lämnade anvisningar och enligt 
givna instruktioner. Bolagsstyrningsrapporterna bifogas ärendet. 

 

Av bolagsstyrningsrapportrapporten upprättad av Borås kommuns Parkerings 
AB framgår följande. 

 

” Bolaget drivs enligt affärsmässiga principer på många delar men har svårt att 
göra det gällande prissättning av parkering. Historian av prissättning gör att 
bolaget ligger långt under konkurrenternas prissättning på samma produkt i 
Borås Stad. Detta hämmar bolagets möjlighet till affärsmässighet genom att det 
kan uppstå snedvriden konkurrens och att bolaget ej har möjlighet att verka för 
bolagets bästa gällande ekonomiska förutsättningar.”  

Kommunstyrelsen föreslås med anledning härav, att vid sin prövning i enlighet 
med kommunallagen 6:9, besluta att till Borås kommuns Parkerings AB påpeka 
att prissättning av parkering måste ske på affärsmässig grund och på sätt som 
medför att bolaget bedriver en kompetensenlig verksamhet och som inte 
innebär otillåten konkurrensverksamhet.  

Vad gäller Borås kommuns Parkerings ABs verksamhet i övrigt och med det 
framförda påpekandet, anser Kommunstyrelsen att bolaget, under föregående 
kalenderår, har bedrivit sin verksamhet i enlighet med de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagets bolagsordning och övriga direktiv. 

Av bolagsstyrningsrapporterna från övriga kommunens bolag och vad som i 
övrigt har förekommit och kommit till kommunens kännedom görs 
bedömningen att dessa bolag, under föregående kalenderår, har bedrivit sin 
verksamhet på sätt som varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunstyrelsen föreslås därför, vid sin prövning i enlighet med 
kommunallagen 6:9, besluta att följande kommunala bolag under föregående 
kalenderår har bedrivit sin verksamhet i enlighet med de ändamål och 
befogenheter som anges i respektive bolags bolagsordning och övriga direktiv; 

 

BoråsBorås TME AB 

Borås Djurpark & Camping AB 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Elnät AB 

Borås kommuns Parkerings AB 
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Akademiplatsen i Borås AB 

Industribyggnader i Borås AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås  

Fristadbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB  

Industribyggnader i Borås AB  

Borås Stadshus AB           

   

Beslutsunderlag 
1. Bolagsstyrningsrapport BoråsBorås TME AB 

2. Bolagsstyrningsrapport Borås Djurpark & Camping AB 

3. Bolagsstyrningsrapport Borås Energi och Miljö AB 

4. Bolagsstyrningsrapport Borås Elnät AB 

5. Bolagsstyrningsrapport Borås kommuns Parkerings AB 

6. Bolagsstyrningsrapport Akademiplatsen i Borås AB 

7. Bolagsstyrningsrapport Industribyggnader i Borås AB 

8. Bolagsstyrningsrapport Inkubatorn i Borås AB 

9. Bolagsstyrningsrapport AB Bostäder i Borås 

10. Bolagsstyrningsrapport Fristadbostäder AB 

11. Bolagsstyrningsrapport AB Sandhultsbostäder 

12. Bolagsstyrningsrapport AB Toarpshus 

13. Bolagsstyrningsrapport Viskaforshem AB 

14. Bolagsstyrningsrapport Borås Stadshus AB   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga kommunala bolag 

2. BolagsgruppenUlf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

 

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

 

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 
 
Kommunstyrelsen har enligt lag förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen , vilket 
innebär att årligt beslut ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordning och är kompetensenlig. I rapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  
 
Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till: 
 
1. Bolagets ändamål 
2. Kommunala principerna 
3. Bolagets föremål/uppdrag 
4. Kommunala kompetensen 
 
För att få fram rätt underlag till yttrandet kan besvarande av dessa frågor ev. hjälpa till.  
 
1. Bolagets ändamål 

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma? 
Bolagsordningen lyder:  
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad 
att besöka för turism, möten och evenemang. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga 
grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och 
de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.  
Vi arbetar i samverkan med förvaltningar, föreningsliv, koncernens bolag, andra företag och 
organisationer med att hitta rese- och besöksanledningar som marknadsför både turister och 
invånare.  

 
Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet?  
Ja, allt utom att vi har kvar, om än mycket litet, ansvar för kostnader för Boråstorpet längs 
R40.    
 
2. Kommunala principerna 

Likställighetsprincipen innebär att bolaget är skyldigt att behandla alla kommunmedlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Följer bolaget likställighetsprincipen i all 
sin verksamhet? Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och 
hur situationen hanteras.  
Alla kommunmedlemmar som söker oss behandlar vi lika. Däremot gör vi marknadsmässiga 
bedömningar när det gäller samarbete med närings- och föreningsliv. 
 
Kommuner får enligt Kommunallagen endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte. Med detta avses inte ett förbud mot att driva verksamheten kortsiktigt med vinst, 
men långsiktigt ska det kommunala ändamålet med bolaget väga tyngre än vinstintresset. 
Hur hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på 
affärsmässighet i bolagsordningen) 
Vi har biljettupplägg som tjänst vid evenemang, med provision. Den täcker inte kostnaderna 
för insatsen så bedömer inte att den är vinstdrivande.  
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Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
Vi följer självkostnadsprincipen i de få fall vi fakturerar för våra tjänster. 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
Ej relevant 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
Ej relevant 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
Vi fokuserar att leverera på vårt uppdrag och därmed god ekonomisk hushållning, ibland på 
bekostnad på administration. Vi samverkar och har ökat vår samverkan med Akademiplatsen 
AB för ökad effektivitet/resursutnyttjande. 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål att svara för en organisation 
som hanterar och utvecklar olika projekt för att marknadsföra Borås som en attraktiv stad för 
invånare och besökare. Bolaget ska verka för ett gott värdskap och i relation mellan det 
offentliga och det privata. 
Vi både hanterar och utvecklar projekt för att marknadsföra Borås som en attraktiv stad, ex 
startat och drivit No Limit samt hela jubileumsfirande Borås 400 år under år 2021, med en 
projektorganisation. 
Styrelsen består av lika många representanter från kommunen och det privata näringslivet. 
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Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
Vi följer självkostnadsprincipen i de få fall vi fakturerar för våra tjänster. 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
Ej relevant 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
Ej relevant 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
Vi fokuserar att leverera på vårt uppdrag och därmed god ekonomisk hushållning, ibland på 
bekostnad på administration. Vi samverkar och har ökat vår samverkan med Akademiplatsen 
AB för ökad effektivitet/resursutnyttjande. 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål att svara för en organisation 
som hanterar och utvecklar olika projekt för att marknadsföra Borås som en attraktiv stad för 
invånare och besökare. Bolaget ska verka för ett gott värdskap och i relation mellan det 
offentliga och det privata. 
Vi både hanterar och utvecklar projekt för att marknadsföra Borås som en attraktiv stad, ex 
startat och drivit No Limit samt hela jubileumsfirande Borås 400 år under år 2021, med en 
projektorganisation. 
Styrelsen består av lika många representanter från kommunen och det privata näringslivet. 
 
 
 
 
 

4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur.  

Vår besöksservice ger tjänster till alla medlemmar i kommunen (och alla andra ”i världen”) 
 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det 
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta. 

Vi bedriver inte sådan kommunal verksamhet. 

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 
 
Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås? 

VD är med i styrgrupp. Medarbetare har varit med i arbetsgrupper och medarbetare är med i 
implementeringsgrupp. 

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen? 

Alla våra projekt/insatser driver mot verksamhetsmålen. 

Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  

Ja 

Policys och program 
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Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy x  
Arkivregler  x  
Avfallsplan x  
Digital strategi x  
Drogpolitiskt program x  
Energi- och klimatstrategi x Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy  har en egen 
Miljömål x Separat uppföljning 
Miljöpolicy x  
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

  

Plan för laddinfrastruktur   
Policy för koncerninköp x  
Program för ett integrerat samhälle   
Program för ett tillgängligt samhälle   
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten   
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

x  

Regler för intern kontroll x Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp   
Regler för säkerhetsskyddsarbetet   
Regler för upphandling x  
Regler för visselblåsarfunktionen    
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten   
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)   
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Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy x  
Arkivregler  x  
Avfallsplan x  
Digital strategi x  
Drogpolitiskt program x  
Energi- och klimatstrategi x Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy  har en egen 
Miljömål x Separat uppföljning 
Miljöpolicy x  
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

  

Plan för laddinfrastruktur   
Policy för koncerninköp x  
Program för ett integrerat samhälle   
Program för ett tillgängligt samhälle   
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten   
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

x  

Regler för intern kontroll x Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp   
Regler för säkerhetsskyddsarbetet   
Regler för upphandling x  
Regler för visselblåsarfunktionen    
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten   
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)   

Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås Stad x  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

x  

Översiktsplanen    
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Vi följer det personalpolitiska programmet, SAMverkanshjulet, löneöversyn och använder 
upphandlad rekryteringsfirma. 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

- 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 

- 

Vi har haft ett särskilt uppdrag av Kommunfullmäktige; att marknadsföra och koordinera 
jubileumsåret Borås 400 år 2021. 

 

 

 

 

Helena R. Alcenius 

VD 
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Bolagsrapport Borås Djurpark & Camping AB, 2021-12-08 

 

Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 

 

Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till:  
 
1. Bolagets ändamål  
2. Kommunala principerna  
3. Bolagets föremål/uppdrag  
4. Kommunala kompetensen  

 

1. Bolaget ändamål 

Enligt bolagsordningen ska bolaget bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande 
fritidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen.  

Vi erbjuder besök i djurparken och boende på vår camping större delen av året. Under 2021 har 
vi utökat öppetdagarna i parken till 199 dagar. Campingens utveckling och den minskade 
smittspridningen av covid-19 har medfört att campingen har öppet året om med anpassad 
service utifrån efterfrågan på boende. 

Vårt arbete med att arbeta med bevarande av hotade djurarter, utbilda och bidra till forskning, 
är en del i vårt arbete som bekräftar att vi är en seriös djurpark och som berättigar till 
medlemskap i EAZA och WAZA (European Association of Zoos and Aquarias respektive World 
Association of Zoos and Aquarias) 

 

2. Kommunala principerna 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
Bolaget drivs enligt affärsmässiga principer i alla situationer. 

§ 3 kap 2 i Kommunallagen, Likställighetsprincipen, bolaget följer denna princip. 

Bolaget bedriver ej verksamhet utanför Borås Stad. 

Bolagets verksamhet bedrivs med god ekonomisk hushållning och följer de avkastningskrav som 
finns från staden samt med en betryggande säkerhet. 

 

3. Bolaget föremål/uppdrag 

Bolaget bedrivs enligt föremålet att driva djurpark och annan besöksstimulerande verksamhet. 
Bolaget bedriver även en campingverksamhet vilket bör förtydligas i §4 i Bolagsordningen. 
Campingens verksamhet står dock med i det specifika ägardirektivet. 
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Bolagsrapport Borås Djurpark & Camping AB, 2021-12-08 

 

Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 

 

Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till:  
 
1. Bolagets ändamål  
2. Kommunala principerna  
3. Bolagets föremål/uppdrag  
4. Kommunala kompetensen  

 

1. Bolaget ändamål 

Enligt bolagsordningen ska bolaget bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande 
fritidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen.  

Vi erbjuder besök i djurparken och boende på vår camping större delen av året. Under 2021 har 
vi utökat öppetdagarna i parken till 199 dagar. Campingens utveckling och den minskade 
smittspridningen av covid-19 har medfört att campingen har öppet året om med anpassad 
service utifrån efterfrågan på boende. 

Vårt arbete med att arbeta med bevarande av hotade djurarter, utbilda och bidra till forskning, 
är en del i vårt arbete som bekräftar att vi är en seriös djurpark och som berättigar till 
medlemskap i EAZA och WAZA (European Association of Zoos and Aquarias respektive World 
Association of Zoos and Aquarias) 

 

2. Kommunala principerna 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
Bolaget drivs enligt affärsmässiga principer i alla situationer. 

§ 3 kap 2 i Kommunallagen, Likställighetsprincipen, bolaget följer denna princip. 

Bolaget bedriver ej verksamhet utanför Borås Stad. 

Bolagets verksamhet bedrivs med god ekonomisk hushållning och följer de avkastningskrav som 
finns från staden samt med en betryggande säkerhet. 

 

3. Bolaget föremål/uppdrag 

Bolaget bedrivs enligt föremålet att driva djurpark och annan besöksstimulerande verksamhet. 
Bolaget bedriver även en campingverksamhet vilket bör förtydligas i §4 i Bolagsordningen. 
Campingens verksamhet står dock med i det specifika ägardirektivet. 

 

 

 

4. Kommunala kompetensen 

Djurparken är öppen för allmänheten och skolor i kommunen har god tillgång att besöka 
djurparken då den varit öppen alla dagar från 2 april till 30 september 2021 samt alla dagar 
under höstlovet och under fyra adventshelger.  

Bolaget verkar inom det område där kommuner får vara verksamma. 

 

Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

 

1. Kommunövergripande mål 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens Borås? 
Nedan beskrivs hur vi bidrar till visionens fyra olika områden. 

Omsorg om varandra och miljön 
I Borås tar vi ansvar genom att behandla varandra och vår miljö med omsorg. Hela vår 
verksamhet bygger på att arbeta med bevarande av djur och natur. Vi bidrar i högsta grad till att 
öka kunskapen om vikten av att vårda vår miljö genom olika utbildningsinsatser såväl som 
information till våra besökare i djurparken under deras besök. 

Vi är miljöcertifierade sedan flera år i Svenska Miljöbas och har under året utvidgat tjänsten som 
Miljösamordnare i vår verksamhet. Vi arbetar med lokala projekt för att stödja den lokala 
biologiska mångfalden genom insatser för våra vilda arter i parken och våra insekter. 

Vi är en betydande arbetsgivare för ungdomar som många gånger har sin första anställning som 
säsongsarbetare i vår verksamhet, något vi utvecklar genom att ha öppet allt större del under 
året.  

Ett tryggt och snyggt Borås 
För Borås invånare representerar vi både utbud som fritidsaktivitet och närhet till natur. Vår 
djurpark och camping som är citynära jämfört med liknande anläggningar, ger stora möjligheter 
till ett rikt fritidsliv. 

Möjligheter och mod att utvecklas 
I Borås är vi kreativa och har mod att tänka och handla i nya banor. Här är det lätt att förverkliga 
idéer och drömmar, så säger tredje visionsområdet. 
Vår verksamhet står inför en utveckling som innebär att vi behöver tillföra aktiviteter till 
verksamheten för att bibehålla attraktiviteten för vår djurpark och camping. Syftet med att öka 
attraktiviteten och besöksantalet är att skapa större turistekonomiska effekter för staden. 

Vi tillför också möjligheter att utvecklas och växa i Borås genom vår utbildningsverksamhet där vi 
utbildar barn och ungdomar från förskoleålder till gymnasienivå. I samarbete med Realgymnasiet 
utbildar vi ungdomar att bli djurvårdare och djurparksdjurvårdare. 
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Människor möts i Borås 
Som turistdestination är djurparken den enskilt största besöksanledningen till Borås där våra 
turister möter våra invånare och skapar möten och bidrar till bilden av Platsvarumärket Borås. 
Vår camping är en viktig part när föreningar i Borås anordnar olika evenemang, allt ifrån 
Linnémarschen till SM-veckan och andra idrottsliga events. Som ett boendealternativ med närhet 
till naturområden samtidigt som det är nära till city och djurparken gör att Borås har en bredd att 
erbjuda besökare och turister. 
Djurparken i sig en naturlig mötesplats, inte minst för de som har säsongskort och som besöker 
parken i genomsnitt 3 gånger per år. Djurparkens lekplatser är en naturlig mötesplats för många 
som är föräldralediga exempelvis. 
 

2. Verksamhetsmål 

Bolaget är aktivt inom besöksnäringen genom att erbjuda besök i djurparken samt logi på 
campingen större delen av året.  
Vi förmedlar kunskap om djur och natur genom att erbjuda rena utbildningar, guidade turer och 
djurupplevelser i parken. 
Genom vårt arbete ökar vi medvetenheten om behovet av naturvård, både i parken och i det 
vilda, inte minst genom Borås Djurparks bevarande- och insamlingsfond. 

 

3. Finansiella mål 

Våra ekonomiska mål för 2021 kommer att nås och överträffas. Till stor del har vår verksamhet 
varit gynnade av den pandemi som gör att många valt att hemestra och vi märker tydligt att 
köpkraften hos våra besökare varit hög i år. Vi har också under året utvecklat verksamheten 
genom att implementera en annan prisstrategi och införa två olika säsongskort. Vi har också 
infört två nya säsonger under andra halvan av året – Halloween och Djul i Ljusparken. 
Vår camping har också bidragit till vårt resultat genom effektivisering och utveckling av utbudet 
på campingområdet, vilket gjort den mer attraktiv att besöka. 

 

4. Policys och program 

 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy X  
Arkivregler    
Avfallsplan   
Digital strategi X  
Drogpolitiskt program X  
Energi- och klimatstrategi X Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy X  
Miljömål X Separat uppföljning 
Miljöpolicy X  

Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

X  

Plan för laddinfrastruktur   
Policy för koncerninköp X  
Program för ett integrerat samhälle X  
Program för ett tillgängligt samhälle X  
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten X  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

  

Regler för intern kontroll X Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp X  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet X  
Regler för upphandling X  
Regler för visselblåsarfunktionen  X  
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten X  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor X Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)   
Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås Stad X  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

X  

Översiktsplanen    
 

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 
Svar: Vi är noga med att följa de riktlinjer som finns. Lediga tjänster utannonseras alltid internt 
och externt. Vi arbetar med lönekartläggning och en utbildning för chefer i bolaget inom 
lönesättning har genomförts under hösten 2021. 
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Människor möts i Borås 
Som turistdestination är djurparken den enskilt största besöksanledningen till Borås där våra 
turister möter våra invånare och skapar möten och bidrar till bilden av Platsvarumärket Borås. 
Vår camping är en viktig part när föreningar i Borås anordnar olika evenemang, allt ifrån 
Linnémarschen till SM-veckan och andra idrottsliga events. Som ett boendealternativ med närhet 
till naturområden samtidigt som det är nära till city och djurparken gör att Borås har en bredd att 
erbjuda besökare och turister. 
Djurparken i sig en naturlig mötesplats, inte minst för de som har säsongskort och som besöker 
parken i genomsnitt 3 gånger per år. Djurparkens lekplatser är en naturlig mötesplats för många 
som är föräldralediga exempelvis. 
 

2. Verksamhetsmål 

Bolaget är aktivt inom besöksnäringen genom att erbjuda besök i djurparken samt logi på 
campingen större delen av året.  
Vi förmedlar kunskap om djur och natur genom att erbjuda rena utbildningar, guidade turer och 
djurupplevelser i parken. 
Genom vårt arbete ökar vi medvetenheten om behovet av naturvård, både i parken och i det 
vilda, inte minst genom Borås Djurparks bevarande- och insamlingsfond. 

 

3. Finansiella mål 

Våra ekonomiska mål för 2021 kommer att nås och överträffas. Till stor del har vår verksamhet 
varit gynnade av den pandemi som gör att många valt att hemestra och vi märker tydligt att 
köpkraften hos våra besökare varit hög i år. Vi har också under året utvecklat verksamheten 
genom att implementera en annan prisstrategi och införa två olika säsongskort. Vi har också 
infört två nya säsonger under andra halvan av året – Halloween och Djul i Ljusparken. 
Vår camping har också bidragit till vårt resultat genom effektivisering och utveckling av utbudet 
på campingområdet, vilket gjort den mer attraktiv att besöka. 

 

4. Policys och program 

 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy X  
Arkivregler    
Avfallsplan   
Digital strategi X  
Drogpolitiskt program X  
Energi- och klimatstrategi X Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy X  
Miljömål X Separat uppföljning 
Miljöpolicy X  

Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

X  

Plan för laddinfrastruktur   
Policy för koncerninköp X  
Program för ett integrerat samhälle X  
Program för ett tillgängligt samhälle X  
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten X  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

  

Regler för intern kontroll X Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp X  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet X  
Regler för upphandling X  
Regler för visselblåsarfunktionen  X  
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten X  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor X Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)   
Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås Stad X  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

X  

Översiktsplanen    
 

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 
Svar: Vi är noga med att följa de riktlinjer som finns. Lediga tjänster utannonseras alltid internt 
och externt. Vi arbetar med lönekartläggning och en utbildning för chefer i bolaget inom 
lönesättning har genomförts under hösten 2021. 
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Bolagsstyrningsrapport Borås Energi & Miljö 2021 

1 Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 
(Kommunstyrelsens uppsiktsplikt) 

 

1.1 Bolagets ändamål 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att, trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och 
avloppsförsörjning. Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en 
god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och 
avloppsförsörjning.   
 
BEM är ett företag som tar tillvara energiströmmar i samhället och omvandlar dessa till olika 
nyttor för alla som bor och verkar i Borås. BEM har en framstående kretsloppsmodell och vår 
målsättning är att hela tiden finna nya kretslopp för att Borås i framtiden ska bli en hållbar 
stad, fri från fossila bränslen. Ett annat kretslopp är hanteringen av skogsavfall som 
omvandlas till fjärrvärme. Efter förbränning återförs mesta möjliga mängd aska till skogen 
och på så vis sluts näringsämnenas kretslopp. 
 
 

1.2 Kommunala principerna 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets 
styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets 
syfte och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande 
av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga 
principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska, avseende avfalls- och 
renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa de 
kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen. Syftet med att driva 
verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som 
utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. 
Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för 
organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget 
ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
Till grund för verksamhetsstyrningen ligger förutom ägardirektiv även den av styrelsen 
beslutade strategiska planen för verksamheten. Styrelsen, som är politiskt tillsatt, beslutar 
om exempelvis budget och övergripande mål medan Borås Energi och Miljös ledningsgrupp 
beslutar om detaljerade mål, åtgärder och arbetssätt. Total investeringsram beslutas av 
styrelse och bolaget fattar själv beslut om enskilda investeringar inom beslutade 
investeringsramar. Investeringar utöver ram beslutas av styrelse. 
På Borås Energi och Miljö är vi cirka 322 medarbetare och den operativa verksamheten styrs 
av en ledningsgrupp bestående av VD, affärsområdeschefer samt chefer för ekonomi, HR, 
projekt och marknad. Bolagets miljöchef har det strategiska ansvaret för miljö- och 
hållbarhetsarbetet och bolagets kvalitetschef har det strategiska ansvaret för arbetet runt 
kvalitet-, risk, intressent och omvärldsarbete. Verksamheten har ett integrerat 
ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001,14001 och 45001. Ledningssystemet med 

sin ledningsprocess ger ett effektivt arbetssätt för att leda och styra bolaget och tillsammans 
med Borås Stads regler för intern kontroll utgör det strukturen som skapar förutsättningar 
för hållbara resultat. Verksamhetens affärsplan revideras årligen och redovisar målsättningar 
och handlingsplaner för verksamheten med koppling till ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Affärsplanen granskas och godkänns av styrelsen och är ett centralt verktyg för 
styrning och uppföljning av verksamheten. Verksamhetens mål bryts ner och samtliga 
medarbetare inom bolaget arbetar för att målen ska uppfyllas. 

 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. 
 
Bolaget har dels kommersiella tjänster och dels taxefinansierade tjänster där verksamheten 
drivs enligt affärsmässiga principer. Fjärrvärme, kyla, biogas, el och energi- och 
återvinningstjänster är de tjänster som säljs på en kommersiell marknad. Dessa områden ska 
generera vinst. 
Inom de taxefinansierade områdena följer bolaget självkostnadsprincipen i all sin verksamhet 
som hushållsavfall, vatten- och avloppstjänster. Dessa ska över tid gå resultatmässigt plus 
minus noll. Ökad service till kunderna, minskad miljöpåverkan och effektivisering av 
ekonomin är inom dessa områden vårt viktigaste fokus. 
 

1.3 Bolagets föremål/uppdrag 
Borås Energi och Miljö bedriver verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i 
bolagsordningen och enligt bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet på följande 
sätt: 

• Producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla från våra kraftvärmeverk 
Ryaverket och Energi- och Miljöcenter på Sobacken.  

• Producerar dricksvatten från vårt stora vattenverk i Sjöbo och från mindre 
vattenverk i Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors. 

• Renar avloppsvatten i vårt stora avloppsreningsverk på Energi- och Miljöcenter på 
Sobacken och vid våra mindre avloppsreningsverk i Aplared, Bogryd, Bredared, 
Dannike, Hedared, Rångedala och Äspered. 

• Producerar el vid kraftvärmeverken Ryaverket och Energi- och Miljöcenter på 
Sobacken samt vid våra vattenkraftsstationer i Haby, Hulta, Axelfors och Häggårda. 

• Producerar biogas av insamlat matavfall och rötat avloppsslam i vår biogasanläggning 
på Energi- och Miljöcenter på Sobacken. 

• Sköter insamling av kommunalt avfall och tar emot avfall från företag. 
• Har en komplett avfallsanläggning på Energi- och Miljöcentret på Sobacken. 
• Har fem återvinningscentraler (ÅVC) - Boda och Lusharpan i Borås och övriga i 

Viskafors, Dalsjöfors och Fristad. 
 

 

1.4 Kommunala kompetensen  
Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.  

Bolaget sköter insamling av kommunalt avfall och tar emot avfall från företag. Har en 
komplett avfallsanläggning på Energi- och Miljöcentret på Sobacken. Har fem 
återvinningscentraler (ÅVC) - Boda och Lusharpan i Borås och övriga i Viskafors, Dalsjöfors 
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Bolagsstyrningsrapport Borås Energi & Miljö 2021 

1 Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 
(Kommunstyrelsens uppsiktsplikt) 

 

1.1 Bolagets ändamål 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att, trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och 
avloppsförsörjning. Enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en 
god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och 
avloppsförsörjning.   
 
BEM är ett företag som tar tillvara energiströmmar i samhället och omvandlar dessa till olika 
nyttor för alla som bor och verkar i Borås. BEM har en framstående kretsloppsmodell och vår 
målsättning är att hela tiden finna nya kretslopp för att Borås i framtiden ska bli en hållbar 
stad, fri från fossila bränslen. Ett annat kretslopp är hanteringen av skogsavfall som 
omvandlas till fjärrvärme. Efter förbränning återförs mesta möjliga mängd aska till skogen 
och på så vis sluts näringsämnenas kretslopp. 
 
 

1.2 Kommunala principerna 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets 
styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets 
syfte och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande 
av det kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga 
principer som framgår av dessa direktiv. Bolaget ska, avseende avfalls- och 
renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksamheten, tillämpa de 
kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen. Syftet med att driva 
verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som 
utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. 
Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för 
organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget 
ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
Till grund för verksamhetsstyrningen ligger förutom ägardirektiv även den av styrelsen 
beslutade strategiska planen för verksamheten. Styrelsen, som är politiskt tillsatt, beslutar 
om exempelvis budget och övergripande mål medan Borås Energi och Miljös ledningsgrupp 
beslutar om detaljerade mål, åtgärder och arbetssätt. Total investeringsram beslutas av 
styrelse och bolaget fattar själv beslut om enskilda investeringar inom beslutade 
investeringsramar. Investeringar utöver ram beslutas av styrelse. 
På Borås Energi och Miljö är vi cirka 322 medarbetare och den operativa verksamheten styrs 
av en ledningsgrupp bestående av VD, affärsområdeschefer samt chefer för ekonomi, HR, 
projekt och marknad. Bolagets miljöchef har det strategiska ansvaret för miljö- och 
hållbarhetsarbetet och bolagets kvalitetschef har det strategiska ansvaret för arbetet runt 
kvalitet-, risk, intressent och omvärldsarbete. Verksamheten har ett integrerat 
ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001,14001 och 45001. Ledningssystemet med 

sin ledningsprocess ger ett effektivt arbetssätt för att leda och styra bolaget och tillsammans 
med Borås Stads regler för intern kontroll utgör det strukturen som skapar förutsättningar 
för hållbara resultat. Verksamhetens affärsplan revideras årligen och redovisar målsättningar 
och handlingsplaner för verksamheten med koppling till ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Affärsplanen granskas och godkänns av styrelsen och är ett centralt verktyg för 
styrning och uppföljning av verksamheten. Verksamhetens mål bryts ner och samtliga 
medarbetare inom bolaget arbetar för att målen ska uppfyllas. 

 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. 
 
Bolaget har dels kommersiella tjänster och dels taxefinansierade tjänster där verksamheten 
drivs enligt affärsmässiga principer. Fjärrvärme, kyla, biogas, el och energi- och 
återvinningstjänster är de tjänster som säljs på en kommersiell marknad. Dessa områden ska 
generera vinst. 
Inom de taxefinansierade områdena följer bolaget självkostnadsprincipen i all sin verksamhet 
som hushållsavfall, vatten- och avloppstjänster. Dessa ska över tid gå resultatmässigt plus 
minus noll. Ökad service till kunderna, minskad miljöpåverkan och effektivisering av 
ekonomin är inom dessa områden vårt viktigaste fokus. 
 

1.3 Bolagets föremål/uppdrag 
Borås Energi och Miljö bedriver verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i 
bolagsordningen och enligt bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet på följande 
sätt: 

• Producerar och distribuerar fjärrvärme och fjärrkyla från våra kraftvärmeverk 
Ryaverket och Energi- och Miljöcenter på Sobacken.  

• Producerar dricksvatten från vårt stora vattenverk i Sjöbo och från mindre 
vattenverk i Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors. 

• Renar avloppsvatten i vårt stora avloppsreningsverk på Energi- och Miljöcenter på 
Sobacken och vid våra mindre avloppsreningsverk i Aplared, Bogryd, Bredared, 
Dannike, Hedared, Rångedala och Äspered. 

• Producerar el vid kraftvärmeverken Ryaverket och Energi- och Miljöcenter på 
Sobacken samt vid våra vattenkraftsstationer i Haby, Hulta, Axelfors och Häggårda. 

• Producerar biogas av insamlat matavfall och rötat avloppsslam i vår biogasanläggning 
på Energi- och Miljöcenter på Sobacken. 

• Sköter insamling av kommunalt avfall och tar emot avfall från företag. 
• Har en komplett avfallsanläggning på Energi- och Miljöcentret på Sobacken. 
• Har fem återvinningscentraler (ÅVC) - Boda och Lusharpan i Borås och övriga i 

Viskafors, Dalsjöfors och Fristad. 
 

 

1.4 Kommunala kompetensen  
Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.  

Bolaget sköter insamling av kommunalt avfall och tar emot avfall från företag. Har en 
komplett avfallsanläggning på Energi- och Miljöcentret på Sobacken. Har fem 
återvinningscentraler (ÅVC) - Boda och Lusharpan i Borås och övriga i Viskafors, Dalsjöfors 
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och Fristad. Producerar dricksvatten från vårt stora vattenverk i Sjöbo och från mindre 
vattenverk i Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors samt renar avloppsvatten i vårt 
stora avloppsreningsverk på Energi- och Miljöcenter på Sobacken och vid våra mindre 
avloppsreningsverk i Aplared, Bogryd, Bredared, Dannike, Hedared, Rångedala och Äspered. 
 
 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan.  

Bolaget verkar med all sin verksamhet inom det område där kommuner får vara verksamma 
och bedömer inte att det finns verksamhet som ligger utanför det kompetensenliga området 
enligt lag och praxis. 

 

2 Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  
Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. Kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med 
god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. Hur har bolaget 
bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens Borås? 

Borås Energi & Miljö har en egen Hållbarhetspolicy (bilaga 2) där hänsyn har tagits till avsnitt 
1 i det gemensamma ägardirektivet där bolagen utifrån sju fördjupade målområden 
medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Verksamhetsmål, Finansiella mål 

Borås Energi & Miljö uppfyller bolagets verksamhetsmål enligt ägardirektivet se bifogad 
hållbarhetsredovisning 2020 samt 2021 års kommande årsredovisning för finansiella mål. 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Följande policys och program arbetar bolaget med och efterlever.  

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy X BEM:s egen Hållbarhetspolicy 
Arkivregler  X  
Avfallsplan X  
Digital strategi X  
Drogpolitiskt program X Drogpolicy samt rutiner för ev. 

rehab. 

Energi- och klimatstrategi X Del av affärs och 
verksamhetsplaner 

Grönområdesplan N/A  
Kommunikationspolicy X Marknadsplan 
Miljömål X Finns i Affärs & 

verksamhetsplaner 
Miljöpolicy X Hållbarhetspolicy 
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

X Riskhandbok  

Plan för laddinfrastruktur N/A  
Policy för koncerninköp X  
Program för ett integrerat samhälle N/A  
Program för ett tillgängligt samhälle N/A  
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

N/A  

Regler för finansverksamheten X  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

N/A 
 

 

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

N/A 
 

 

Regler för intern kontroll X  
Regler för koncerninköp X  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet X  
Regler för upphandling X  
Regler för visselblåsarfunktionen  X  
Riktlinjer för bostadsförsörjning N/A  
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

X  

Riktlinjer för finansverksamheten X  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

X Följer Borås Stad 

Riktlinjer för medborgardialog X  
Riktlinjer för resor X  
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

N/A 
 

 

Styr- och ledningssystem, Borås Stads  X Canea, eget verksamhetssystem 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) N/A  
Ungdomspolitiskt program N/A  
Vision- och strategi för Borås Stad N/A  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) X  
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

X  

Översiktsplanen  N/A  
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen.  

Bolagets ledningsgrupp deltar i de gemensamma chefsaktiviteter som arrangeras av 
kommunen och är representerade i arbetet med tillitsambassadörer. 
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och Fristad. Producerar dricksvatten från vårt stora vattenverk i Sjöbo och från mindre 
vattenverk i Bredared, Hedared, Rångedala och Dalsjöfors samt renar avloppsvatten i vårt 
stora avloppsreningsverk på Energi- och Miljöcenter på Sobacken och vid våra mindre 
avloppsreningsverk i Aplared, Bogryd, Bredared, Dannike, Hedared, Rångedala och Äspered. 
 
 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan.  

Bolaget verkar med all sin verksamhet inom det område där kommuner får vara verksamma 
och bedömer inte att det finns verksamhet som ligger utanför det kompetensenliga området 
enligt lag och praxis. 

 

2 Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  
Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. Kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med 
god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. Hur har bolaget 
bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens Borås? 

Borås Energi & Miljö har en egen Hållbarhetspolicy (bilaga 2) där hänsyn har tagits till avsnitt 
1 i det gemensamma ägardirektivet där bolagen utifrån sju fördjupade målområden 
medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Verksamhetsmål, Finansiella mål 

Borås Energi & Miljö uppfyller bolagets verksamhetsmål enligt ägardirektivet se bifogad 
hållbarhetsredovisning 2020 samt 2021 års kommande årsredovisning för finansiella mål. 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Följande policys och program arbetar bolaget med och efterlever.  

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy X BEM:s egen Hållbarhetspolicy 
Arkivregler  X  
Avfallsplan X  
Digital strategi X  
Drogpolitiskt program X Drogpolicy samt rutiner för ev. 

rehab. 

Energi- och klimatstrategi X Del av affärs och 
verksamhetsplaner 

Grönområdesplan N/A  
Kommunikationspolicy X Marknadsplan 
Miljömål X Finns i Affärs & 

verksamhetsplaner 
Miljöpolicy X Hållbarhetspolicy 
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

X Riskhandbok  

Plan för laddinfrastruktur N/A  
Policy för koncerninköp X  
Program för ett integrerat samhälle N/A  
Program för ett tillgängligt samhälle N/A  
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

N/A  

Regler för finansverksamheten X  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

N/A 
 

 

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

N/A 
 

 

Regler för intern kontroll X  
Regler för koncerninköp X  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet X  
Regler för upphandling X  
Regler för visselblåsarfunktionen  X  
Riktlinjer för bostadsförsörjning N/A  
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

X  

Riktlinjer för finansverksamheten X  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

X Följer Borås Stad 

Riktlinjer för medborgardialog X  
Riktlinjer för resor X  
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

N/A 
 

 

Styr- och ledningssystem, Borås Stads  X Canea, eget verksamhetssystem 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) N/A  
Ungdomspolitiskt program N/A  
Vision- och strategi för Borås Stad N/A  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) X  
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

X  

Översiktsplanen  N/A  
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen.  

Bolagets ledningsgrupp deltar i de gemensamma chefsaktiviteter som arrangeras av 
kommunen och är representerade i arbetet med tillitsambassadörer. 
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Bolagets HR chef har under året löpande rådgjort med kommunens HR chef i ett antal 
policyfrågor och operativa frågor avseende bl.a. rekrytering och lönerevision, för att kunna 
driva en likartad personalpolitik som kommunens. 

Bolagets löneavdelning samverkar med kommunens löneavdelning i ett antal avtalsfrågor 
och förmånsfrågor. Dessutom bistår kommunens pensionsexperter bolaget i pensionsfrågor. 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

De ärenden som vi har sänt upp till KS/KF 2021 är:  

- Nytt insamlingssystem för Hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackning och tidningar 
- Inpasseringssystem samt Gröna kort (pilotprojekt) på ÅVC 
- Prisjustering Fjärrvärme 2022 
- Utredning av alternativ för ägarstruktur, skatt och elhandel för andelsägd solcellsanläggning 
- Prisjustering Återvinning 
- Prisjustering VA 
- Verksamhetsområde Bosnäs 
- Prissättning fjärrvärme 
- Verksamhetsområde VA 
 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Utredning Solcellspark 

 

 

Borås den XX-XX-XX   
  
  
  
  
  

________________________ ________________________  
Styrelseordförande  Verkställande Direktör  

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

 B 1375

Bolagets HR chef har under året löpande rådgjort med kommunens HR chef i ett antal 
policyfrågor och operativa frågor avseende bl.a. rekrytering och lönerevision, för att kunna 
driva en likartad personalpolitik som kommunens. 

Bolagets löneavdelning samverkar med kommunens löneavdelning i ett antal avtalsfrågor 
och förmånsfrågor. Dessutom bistår kommunens pensionsexperter bolaget i pensionsfrågor. 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

De ärenden som vi har sänt upp till KS/KF 2021 är:  

- Nytt insamlingssystem för Hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackning och tidningar 
- Inpasseringssystem samt Gröna kort (pilotprojekt) på ÅVC 
- Prisjustering Fjärrvärme 2022 
- Utredning av alternativ för ägarstruktur, skatt och elhandel för andelsägd solcellsanläggning 
- Prisjustering Återvinning 
- Prisjustering VA 
- Verksamhetsområde Bosnäs 
- Prissättning fjärrvärme 
- Verksamhetsområde VA 
 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Utredning Solcellspark 

 

 

Borås den XX-XX-XX   
  
  
  
  
  

________________________ ________________________  
Styrelseordförande  Verkställande Direktör  
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Bolagsrapport, 2021 
(Svar i grön och kursiv stil) 

 

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 
 
Kommunstyrelsen har enligt lag förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen, vilket 
innebär att årligt beslut ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordning och är kompetensenlig. I rapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  
 
Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till: 
 
1. Bolagets ändamål 
2. Kommunala principerna 
3. Bolagets föremål/uppdrag 
4. Kommunala kompetensen 
 
För att få fram rätt underlag till yttrandet kan besvarande av dessa frågor ev. hjälpa till.  
 
1. Bolagets ändamål 

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma? 
Utveckla och motivera svaret och ge exempel på hur.  
 
Bolaget möter det bolagsordningen avser genom att organisera verksamheten i två affärs-
områden som direkt svarar mot bolagsordningens text om syfte och föremål, vilka kortfattat 
definieras som att inom Borås Stad, eller i dess geografiska närhet främja och driva nät-
verksamhet enligt ellagen, samt att inom Borås Stad också driva datakommunikations-
verksamhet, genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. 
 
Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet?  
Om det finns verksamhet som inte föranleds av bolagets ändamål motivera varför 
verksamheten bedrivs. 
 
I en relativt liten skala tillhandahåller bolaget också administrativa tjänster avseende 
Kundfakturering och Serverdrift. Bakgrunden till detta är dels att hålla nere kostnader genom 
stordriftsfördelar vid systemdrift, dels att samverka vid IT-drift inom koncernen Borås Stadshus 
AB då det är ekonomiskt motiverat. 
 
 
2. Kommunala principerna 

Likställighetsprincipen innebär att bolaget är skyldigt att behandla alla kommunmedlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Följer bolaget likställighetsprincipen i all sin 
verksamhet? Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur 
situationen hanteras. 
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Bolagets s.k. koncessionsområde för eldistribution omfattar inte hela Borås Stad, utan ca 75% 
av dess abonnenter. Utifrån det kan det i strikt mening sägas att bolaget inte behandlar alla 
kommunmedlemmar lika, men alla inom bolagets koncessionsområde behandlas lika. 
 
Den andra verksamhetsgrenen, affärsområde Stadsnät för digital kommunikation, drivs 
kommersiellt, dvs. att de kommunmedlemmar som har möjlighet att ansluta sig behandlas alla 
lika vad det gäller prisbild och villkor för de olika tjänster som erbjuds.    
 
 
Kommuner får enligt Kommunallagen endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte. Med detta avses inte ett förbud mot att driva verksamheten kortsiktigt med vinst, 
men långsiktigt ska det kommunala ändamålet med bolaget väga tyngre än vinstintresset. Hur 
hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet 
i bolagsordningen) 
 
Ur bolagsordningen: 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa 
direktiv. 
 
Frågan lämnas därför obesvarad. 
 
 
Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
 

Ur bolagsordningen: 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa 
direktiv. 
 
Frågan lämnas därför obesvarad. 
 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som har 
krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför 
och hur situationen hanteras. 
 
Verksamheten i bolaget, eller verksamheterna, drivs samtliga enligt affärsmässiga principer så 
långt det är möjligt. 
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Bolagets s.k. koncessionsområde för eldistribution omfattar inte hela Borås Stad, utan ca 75% 
av dess abonnenter. Utifrån det kan det i strikt mening sägas att bolaget inte behandlar alla 
kommunmedlemmar lika, men alla inom bolagets koncessionsområde behandlas lika. 
 
Den andra verksamhetsgrenen, affärsområde Stadsnät för digital kommunikation, drivs 
kommersiellt, dvs. att de kommunmedlemmar som har möjlighet att ansluta sig behandlas alla 
lika vad det gäller prisbild och villkor för de olika tjänster som erbjuds.    
 
 
Kommuner får enligt Kommunallagen endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte. Med detta avses inte ett förbud mot att driva verksamheten kortsiktigt med vinst, 
men långsiktigt ska det kommunala ändamålet med bolaget väga tyngre än vinstintresset. Hur 
hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet 
i bolagsordningen) 
 
Ur bolagsordningen: 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa 
direktiv. 
 
Frågan lämnas därför obesvarad. 
 
 
Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
 

Ur bolagsordningen: 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa 
direktiv. 
 
Frågan lämnas därför obesvarad. 
 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som har 
krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför 
och hur situationen hanteras. 
 
Verksamheten i bolaget, eller verksamheterna, drivs samtliga enligt affärsmässiga principer så 
långt det är möjligt. 
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Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna kommunen. 
Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna från 
lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och redogör 
för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
 

Nej, bolaget bedriver idag ingen verksamhet utanför Borås Stad! 
 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, god 
avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, hur 
arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
 
Bolaget lever idag upp till alla ställda krav, men på säkerhetsområdet finns också en pågående 
utveckling inom staden som bolaget är en del av, vilket ytterst syftar till certifiering enligt ISO-
standard. 
 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
 
Ovan, under Punkt 1 ”Bolagets ändamål” beskrevs hur bolaget i strikt mening utanför bolagets 
föremål, men i en relativt liten skala tillhandahåller administrativa tjänster avseende Kund-
fakturering och Serverdrift. Bakgrunden till detta är dels att hålla nere kostnader genom 
stordriftsfördelar vid systemdrift, dels att samverka vid IT-drift inom koncernen Borås Stadshus 
AB då det är ekonomiskt motiverat. Men som sagt, omfattningen är så begränsad att det 
knappast motiverar en förändring av föremålet för bolagets verksamhet. 
 
 
4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur. 

Det stämmer väl överens med bolagets verksamhet då dess båda affärsområden arbetar med 
distribution av el respektive digital kommunikation i väl utbyggda och underhållna nätstruk-
turer, vilka ständigt vidareutvecklas i samklang med stadens utveckling i övrigt. Och de båda 
nätstrukturerna nyttjas varje timma, varje dag året runt för tjänster åt medborgare, företag 
och organisationer i staden. Bolaget är i mångt och mycket en ständig förutsättning för såväl 
privat vardagsliv som olika former av yrkesliv.  

 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, annan 
kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det område 
där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga utanför det 
kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs 
och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta. 
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Nej, idag finns inom bolaget ingen verksamhet som kan bedömas ligga utanför det kompetens-
enliga området enligt lag och praxis. 

 

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt ägardirektiven. 
Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande strategi- och 
planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 

 
Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade mål-
områden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens Borås? 

Genom bolagets två kärnverksamheter, distribution av el resp. digital kommunikation i 
infrastrukturnät vars utveckling ständigt ligger i framkant vad det gäller teknik och prestanda, 
är bolaget en förutsättning för visionens tankar kring möjligheter och mod att utvecklas resp. 
om hur människor förväntas kunna mötas i Borås.  
 

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen? 

Målet för bolagets verksamhet enligt det särskilda ägardirektivet är att bland annat trygga en 
viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende såväl digital kommunikation som el-
distribution. Och därmed skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikations-
nätsmarknaden. För att svara upp mot detta omfattar verksamheten särskilda aktiviteter i 
form av t.ex. strategiska investeringar för att säkra infrastrukturens utvecklingsmöjligheter, 
kapacitet och leveranssäkerhet. Andra aktiviteter syftar bl.a. till att också i det långa loppet 
kunna tillhandahålla ett öppet stadsnät för fri konkurrens, samt till att även vara en självklar 
partner i myndigheters strävan att nå landsbygden med fiber i större omfattning via riktade 
bidragsstöd. 

 

Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  

De finansiella målsättningarna vad det gäller Räntebindning och Kapitalbindning inom ett av 
staden fastställt ramverk för riskhantering har nåtts över tid genom ett mångårigt och nära 
samarbete med Borås Stads internbank.  
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Nej, idag finns inom bolaget ingen verksamhet som kan bedömas ligga utanför det kompetens-
enliga området enligt lag och praxis. 

 

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt ägardirektiven. 
Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande strategi- och 
planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 

 
Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade mål-
områden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens Borås? 

Genom bolagets två kärnverksamheter, distribution av el resp. digital kommunikation i 
infrastrukturnät vars utveckling ständigt ligger i framkant vad det gäller teknik och prestanda, 
är bolaget en förutsättning för visionens tankar kring möjligheter och mod att utvecklas resp. 
om hur människor förväntas kunna mötas i Borås.  
 

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen? 

Målet för bolagets verksamhet enligt det särskilda ägardirektivet är att bland annat trygga en 
viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende såväl digital kommunikation som el-
distribution. Och därmed skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikations-
nätsmarknaden. För att svara upp mot detta omfattar verksamheten särskilda aktiviteter i 
form av t.ex. strategiska investeringar för att säkra infrastrukturens utvecklingsmöjligheter, 
kapacitet och leveranssäkerhet. Andra aktiviteter syftar bl.a. till att också i det långa loppet 
kunna tillhandahålla ett öppet stadsnät för fri konkurrens, samt till att även vara en självklar 
partner i myndigheters strävan att nå landsbygden med fiber i större omfattning via riktade 
bidragsstöd. 

 

Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  

De finansiella målsättningarna vad det gäller Räntebindning och Kapitalbindning inom ett av 
staden fastställt ramverk för riskhantering har nåtts över tid genom ett mångårigt och nära 
samarbete med Borås Stads internbank.  
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Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens verk-
samheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, kunna 
redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och verksam-
hetsutövning. Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. 
Kommentera ev. avvikelser. 

Styrdokument 
Aktuellt och 
efterlevs Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy X 

  Vår egen version är från 2011 och sammanställd av 
tidigare VD:n Håkan Engblom och känns fortfarande 
ganska aktuell. 

Arkivregler X  Dokumenthanteringsplanen bör uppdateras. 

Avfallsplan X - 

Digital strategi X 
 (Dok. 20-09-24) Övergripande styrdokument och 
efterlevs där det är tillämpligt 

Drogpolitiskt program - Inriktning mot barn och ungdomar 

Energi- och klimatstrategi - 
Uppföljning ihop med miljömålen (Stadens egen 
"förtryckta" kommentar) 

Grönområdesplan - - 

Kommunikationspolicy X 

 Det togs ett beslut kring ny kommunikationspolicy i 
staden nyligen, men vi är inte helt uppdaterade på 
skillnaden mot föregående. Den föregående finns på 
intranätet: kommunikationspolicy.pdf (bornet.se) 

Miljömål X 
Separat uppföljning (Stadens egen "förtryckta" 
kommentar) 

Miljöpolicy X  Från 2018. Kan uppdateras för att bli bättre  
Plan för hantering av samhälls-störningar 
och extraordinära händelser X 

(Dok. 19-06-19) RSA genomförs. Larmlistor 
uppdaterade. Krisplanering finns. 

Plan för laddinfrastruktur - 

 Vi får inte bygga egen laddinfrastruktur. Vi får bygga 
el o belysningsnät enligt tillstånd från 
Elsäkerhetsverket 

Policy för koncerninköp X - 
Program för ett integrerat samhälle X  Främst aktuellt vid rekrytering 

Program för ett tillgängligt samhälle X - 
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) - Endast Bostadsbolagen 

Regler för finansverksamheten X 
Bolaget följer till 100% de regler och riktlinjer som 
fastställs av Borås Stad Finans/Internbank. 

Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden X - 
Regler för idéburet offentligt partnerskap, 
IOP-avtal - Något obekant. 

Regler för intern kontroll X 
Separat uppföljning (Stadens egen "förtryckta" 
kommentar) 

Regler för koncerninköp X - 

Regler för säkerhetsskyddsarbetet X 
 Säkerhetsskyddsanalys genomförd. Vi omfattas ej 
av säkerhetsskyddslagen enl. senaste bedömning. 

Regler för upphandling X - 
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Regler för visselblåsarfunktionen X Aktualiseras inom ny lagstiftning 

Riktlinjer för bostadsförsörjning - - 
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning - Inte vårt bord (Rimligtvis BEMAB:s fråga) 

Riktlinjer för finansverksamheten X 
Bolaget följer till 100% de regler och riktlinjer som 
fastställs av Borås Stad Finans/Internbank. 

Riktlinjer för marknadsföringssamarbete X 
Bl.a. för bolagets sponsring av el- & fiberuppkoppling 
vid breda event som arrangeras av Borås Stad.  

Riktlinjer för medborgardialog - - 

Riktlinjer för resor X 
Uppföljning ihop med miljömålen. / Vi har egen 
policy. Reglerna följs. 

Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet - Något obekant. 

Styr- och ledningssystem, Borås Stads - 
Separat uppföljning (Stadens egen "förtryckta" 
kommentar) 

Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) - Endast Bostadsbolagen 
Ungdomspolitiskt program X Genom att erbjuda praktik och feriearbete 

Vision- och strategi för Borås Stad X - 
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) - Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter X Intern instruktion Muta och bestickning 

Översiktsplanen X Begränsat spridning i bolaget 
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Genom en öppenhet och anpassning till gemensamma processer, arbete med bolagets värde-
grund, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och uppföljning via kontinuerliga medarbetarunder-
sökningar, samt chefsforum för diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
 
 
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

Ingen särskild fråga de senaste åren.  
 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 

Nej, ägardirektivet omfattar inte något särskilt uppdrag för bolaget. 
 
 
 
 

               Borås 2021-12-02 _____________________________ 
          Lars Hedendahl, VD   
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Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens verk-
samheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, kunna 
redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och verksam-
hetsutövning. Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. 
Kommentera ev. avvikelser. 

Styrdokument 
Aktuellt och 
efterlevs Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy X 

  Vår egen version är från 2011 och sammanställd av 
tidigare VD:n Håkan Engblom och känns fortfarande 
ganska aktuell. 

Arkivregler X  Dokumenthanteringsplanen bör uppdateras. 

Avfallsplan X - 

Digital strategi X 
 (Dok. 20-09-24) Övergripande styrdokument och 
efterlevs där det är tillämpligt 

Drogpolitiskt program - Inriktning mot barn och ungdomar 

Energi- och klimatstrategi - 
Uppföljning ihop med miljömålen (Stadens egen 
"förtryckta" kommentar) 

Grönområdesplan - - 

Kommunikationspolicy X 

 Det togs ett beslut kring ny kommunikationspolicy i 
staden nyligen, men vi är inte helt uppdaterade på 
skillnaden mot föregående. Den föregående finns på 
intranätet: kommunikationspolicy.pdf (bornet.se) 

Miljömål X 
Separat uppföljning (Stadens egen "förtryckta" 
kommentar) 

Miljöpolicy X  Från 2018. Kan uppdateras för att bli bättre  
Plan för hantering av samhälls-störningar 
och extraordinära händelser X 

(Dok. 19-06-19) RSA genomförs. Larmlistor 
uppdaterade. Krisplanering finns. 

Plan för laddinfrastruktur - 

 Vi får inte bygga egen laddinfrastruktur. Vi får bygga 
el o belysningsnät enligt tillstånd från 
Elsäkerhetsverket 

Policy för koncerninköp X - 
Program för ett integrerat samhälle X  Främst aktuellt vid rekrytering 

Program för ett tillgängligt samhälle X - 
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) - Endast Bostadsbolagen 

Regler för finansverksamheten X 
Bolaget följer till 100% de regler och riktlinjer som 
fastställs av Borås Stad Finans/Internbank. 

Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden X - 
Regler för idéburet offentligt partnerskap, 
IOP-avtal - Något obekant. 

Regler för intern kontroll X 
Separat uppföljning (Stadens egen "förtryckta" 
kommentar) 

Regler för koncerninköp X - 

Regler för säkerhetsskyddsarbetet X 
 Säkerhetsskyddsanalys genomförd. Vi omfattas ej 
av säkerhetsskyddslagen enl. senaste bedömning. 

Regler för upphandling X - 
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Regler för visselblåsarfunktionen X Aktualiseras inom ny lagstiftning 

Riktlinjer för bostadsförsörjning - - 
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning - Inte vårt bord (Rimligtvis BEMAB:s fråga) 

Riktlinjer för finansverksamheten X 
Bolaget följer till 100% de regler och riktlinjer som 
fastställs av Borås Stad Finans/Internbank. 

Riktlinjer för marknadsföringssamarbete X 
Bl.a. för bolagets sponsring av el- & fiberuppkoppling 
vid breda event som arrangeras av Borås Stad.  

Riktlinjer för medborgardialog - - 

Riktlinjer för resor X 
Uppföljning ihop med miljömålen. / Vi har egen 
policy. Reglerna följs. 

Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet - Något obekant. 

Styr- och ledningssystem, Borås Stads - 
Separat uppföljning (Stadens egen "förtryckta" 
kommentar) 

Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) - Endast Bostadsbolagen 
Ungdomspolitiskt program X Genom att erbjuda praktik och feriearbete 

Vision- och strategi för Borås Stad X - 
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) - Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter X Intern instruktion Muta och bestickning 

Översiktsplanen X Begränsat spridning i bolaget 
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Genom en öppenhet och anpassning till gemensamma processer, arbete med bolagets värde-
grund, ett systematiskt arbetsmiljöarbete och uppföljning via kontinuerliga medarbetarunder-
sökningar, samt chefsforum för diskussioner och erfarenhetsutbyte. 
 
 
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

Ingen särskild fråga de senaste åren.  
 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 

Nej, ägardirektivet omfattar inte något särskilt uppdrag för bolaget. 
 
 
 
 

               Borås 2021-12-02 _____________________________ 
          Lars Hedendahl, VD   
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Bolagsrapport Borås Kommuns Parkerings AB  2021.12.01 
 

            Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer  
 

 

              Bolagets ändamål 

Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda 
parkeringslösningar. Vilket bolaget gör genom att förädla tjänsten som kunden köper ”att 
parkera”. Vi har tagit fram, beslutat och genomfört vår prisstrategi, it strategi samt 
digitaliserat stora delar av bolagets tjänster både internt och externt. Vi har även förbättrat 
trygghet och säkerhet samt kunderbjudandet i alla våra anläggningar på tomtmark.  

Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala 
ändamålet, vilket bolaget gör genom att förvärva mark och uppföra samt förvalta 
parkeringsanläggningar. Genom vår digitaliseringsresa kommer vi i framtiden kunna ta 
datadrivna affärsbeslut inom parkeringsverksamheten i Borås Stad. 
 
Bolagets verksamhet bedrivs i linje med ändamålet att driva parkeringsverksamhet. 
 

              Kommunala principerna 

Likställighetsprincipen innebär att bolaget är skyldigt att behandla alla kommunmedlemmar 
lika. Bolaget uppfyller det genom att erbjuda samma produkter för alla kommunmedlemmar.   
 
Bolaget drivs enligt affärsmässiga principer på många delar men har svårt att göra det 
gällande prissättning av parkering. Historian av prissättning gör att bolaget ligger långt under 
konkurrenternas prissättning på samma produkt i Borås Stad. Detta hämmar bolagets 
möjlighet till affärsmässighet genom att det kan uppstå snedvriden konkurrens och att 
bolaget ej har möjlighet att verka för bolagets bästa gällande ekonomiska förutsättningar. 
 
Vi har även utfört samhällsnyttiga investeringar i ytterområden där vi uppfyller det 
kommunala ändamålet utan vinstsyfte. Där går ordning och reda samt tillgänglighet till 
parkering före vinstsyfte. Ett exempel på det är Hästskon samt Vindelgatan på Byttorp. 
Bolaget bedriver endast parkeringsverksamhet i Borås Stad. 
 
Bolagets verksamhet drivs enligt  Kommunallagen med god ekonomisk hushållning, god 
avkastning och betryggande säkerhet.   
 

 

 

              

              

   

 

              Bolagets föremål/uppdrag 

Bolaget bedriver sin verksamhet inom det föremål som anges i bolagsordningen samt enligt 
bolagets uppdrag i ägardirektiven.  Bolaget har önskemål om ändringar gällande -ekonomiska 
förutsättningar- i ägardirektiven för att kunna leva upp till att alltid se till bolagets bästa 
fortsatt kunna leva upp till uppdraget att utveckla parkering genom byggnationer av 
anläggningar enligt syfte. 
 

Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
samt  tjänster åt medlemmarna i kommunen. Alla bolagets tjänster och 
parkeringsanläggningar är till för allmänheten och medlemmarna i kommunen. Det är viktigt 
för bolaget att vi erbjuder tjänster och produkter som kommuninvånarna har behov av. Vi vill 
även i framtiden säkerställa att kunna göra detta i takt med att staden förtätas och idag 
planerade 1300 markparkeringar försvinner i dem mest centrala delarna. 
 

Kommunal verksamhet  bedrivs inte på områden som ska handhas enbart av staten, annan 
kommun, region eller någon annan.   

 

Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 
 
Kommunövergripande mål 

Bolaget bidrar aktivt och medverkar till att kommunen når Visionen om framtidens Borås 
genom att i takt med att stadens förtätas delta i samhällsbyggnadsprocessen och påverka 
planeringen så att det även i framtida stad finns goda parkeringslösningar. Detta innebär att 
bolaget har aktivt deltager med representanter i detaljplanarbete samt i pågående 
strukturskiss arbetet. Bolaget arbetar strategiskt med 5 års och 7 års mål inom kund, 
ekonomi, miljö samt personal. Vilka även följs upp med undersökningar. 

Verksamhetsmål 

För att kunna följa upp och mäta bolagets verksamhet har bolaget och styrelsen satt 5 års 
strategiska mål på 5 år sikt. Dessa mål har satts utifrån verksamheten och  är inom kund, 
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              Bolagets föremål/uppdrag 

Bolaget bedriver sin verksamhet inom det föremål som anges i bolagsordningen samt enligt 
bolagets uppdrag i ägardirektiven.  Bolaget har önskemål om ändringar gällande -ekonomiska 
förutsättningar- i ägardirektiven för att kunna leva upp till att alltid se till bolagets bästa 
fortsatt kunna leva upp till uppdraget att utveckla parkering genom byggnationer av 
anläggningar enligt syfte. 
 

Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
samt  tjänster åt medlemmarna i kommunen. Alla bolagets tjänster och 
parkeringsanläggningar är till för allmänheten och medlemmarna i kommunen. Det är viktigt 
för bolaget att vi erbjuder tjänster och produkter som kommuninvånarna har behov av. Vi vill 
även i framtiden säkerställa att kunna göra detta i takt med att staden förtätas och idag 
planerade 1300 markparkeringar försvinner i dem mest centrala delarna. 
 

Kommunal verksamhet  bedrivs inte på områden som ska handhas enbart av staten, annan 
kommun, region eller någon annan.   

 

Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 
 
Kommunövergripande mål 

Bolaget bidrar aktivt och medverkar till att kommunen når Visionen om framtidens Borås 
genom att i takt med att stadens förtätas delta i samhällsbyggnadsprocessen och påverka 
planeringen så att det även i framtida stad finns goda parkeringslösningar. Detta innebär att 
bolaget har aktivt deltager med representanter i detaljplanarbete samt i pågående 
strukturskiss arbetet. Bolaget arbetar strategiskt med 5 års och 7 års mål inom kund, 
ekonomi, miljö samt personal. Vilka även följs upp med undersökningar. 

Verksamhetsmål 

För att kunna följa upp och mäta bolagets verksamhet har bolaget och styrelsen satt 5 års 
strategiska mål på 5 år sikt. Dessa mål har satts utifrån verksamheten och  är inom kund, 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

B 1386

miljö, ekonomi samt personal. Vi följer upp dessa genom en undersökning varje år. Bolaget 
har en 74% nöjd kund index per 2021 gällande den parkerande kunden inom Borås Stad.   

 

Finansiella mål 

Bolagets finansiella mål kommer  att uppfyllas i år tack vare en mycket god återhämtning i 
intäkter under kvartal 4. Bolaget har under kvartal 1-3 sparat på kostnader samtidigt som vi 
minskat intäkter till en följd av Covid19. Detta har gjort att vi trots ca 15 % lägre intäkter mot 
budget kan leverera ägarens krav. 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy x  
Arkivregler  x  
Avfallsplan   
Digital strategi x  
Drogpolitiskt program   
Energi- och klimatstrategi x Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy x  
Miljömål x Separat uppföljning 
Miljöpolicy x Avfallsplan 
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

x Bolaget har investerat i kameror i 
alla garage 

Plan för laddinfrastruktur  Bolaget har redan investerat och 
utvecklat detta för 
kommuninvånarna på våra 
anläggningar  

Policy för koncerninköp x  
Program för ett integrerat samhälle   
Program för ett tillgängligt samhälle   
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten x  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

x  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

  

Regler för intern kontroll x Separat uppföljning 

Regler för koncerninköp x  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet   
Regler för upphandling x  
Regler för visselblåsarfunktionen  x  
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten x  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads  x Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) x Bolaget kommer vilja bygga i trä 
Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås Stad x  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

x  

Översiktsplanen  x  
 

Bolaget arbetar aktivt för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken gällande 
övergripande frågor samt förmåner. Som bolag har vi även likvärdiga tjänster och uppdrag 
inom branschen att ta hänsyn till i roller och lönesättningar.   

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

Större investeringar så som parkeringshus Vulkanus och inom kort parkeringshus Makrillen. 

Vi har även tillsammans med förvaltningar under långtid arbetat fram strategiska dokument 
kring parkering för att få samsyn inom produkten i vårt dagliga arbete och kunna driva 
utveckling och leva upp till vårt syfte med goda parkeringslösningar och avkastning samtidigt 
som vi skall förvärva, uppföra och driva parkeringsanläggningar.  

Uppföljning särskilda uppdrag 

               Under 2021 har bolaget ej fått särskilt uppdrag i sitt ägardirektiv 

 

 

 

             2021-11-24 Birgitta Neugebauer VD Borås Kommuns Parkerings AB 
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Regler för koncerninköp x  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet   
Regler för upphandling x  
Regler för visselblåsarfunktionen  x  
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten x  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads  x Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) x Bolaget kommer vilja bygga i trä 
Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås Stad x  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

x  

Översiktsplanen  x  
 

Bolaget arbetar aktivt för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken gällande 
övergripande frågor samt förmåner. Som bolag har vi även likvärdiga tjänster och uppdrag 
inom branschen att ta hänsyn till i roller och lönesättningar.   

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

Större investeringar så som parkeringshus Vulkanus och inom kort parkeringshus Makrillen. 

Vi har även tillsammans med förvaltningar under långtid arbetat fram strategiska dokument 
kring parkering för att få samsyn inom produkten i vårt dagliga arbete och kunna driva 
utveckling och leva upp till vårt syfte med goda parkeringslösningar och avkastning samtidigt 
som vi skall förvärva, uppföra och driva parkeringsanläggningar.  

Uppföljning särskilda uppdrag 

               Under 2021 har bolaget ej fått särskilt uppdrag i sitt ägardirektiv 

 

 

 

             2021-11-24 Birgitta Neugebauer VD Borås Kommuns Parkerings AB 
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

 

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

 

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 
 
Kommunstyrelsen har enligt lag förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen , vilket 
innebär att årligt beslut ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordning och är kompetensenlig. I rapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  
 
Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till: 
 
1. Bolagets ändamål 
2. Kommunala principerna 
3. Bolagets föremål/uppdrag 
4. Kommunala kompetensen 
 
För att få fram rätt underlag till yttrandet kan besvarande av dessa frågor ev. hjälpa till.  
 
1. Bolagets ändamål 

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma? 
Bolagsordningen lyder:  
Syftet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta 
med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget ska samverka för att attrahera möten, 
besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. Syftet är fortsatt innovation och utveckling för området och de 
verksamheter som finns där. 
Vi leder och driver ett ledningsråd där verksamheterna i Textile Fashion Center där högskola, 
forskning, förvaltning och företagsrepresenation ingår. Målet med rådet är att skapa 
samverkan och attraktion för centret och området. Genom att vara aktiv hyresvärd till den 
privata driftsoperatören i Borås Kongress vill vi attrahera möten och kunskap till Borås.  

 
Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet?  
Ja 
 
2. Kommunala principerna 

Likställighetsprincipen innebär att bolaget är skyldigt att behandla alla kommunmedlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Följer bolaget likställighetsprincipen i all 
sin verksamhet? Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och 
hur situationen hanteras.  
Alla kommunmedlemmar som söker oss behandlar vi lika.  
 
Kommuner får enligt Kommunallagen endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte. Med detta avses inte ett förbud mot att driva verksamheten kortsiktigt med vinst, 
men långsiktigt ska det kommunala ändamålet med bolaget väga tyngre än vinstintresset. 
Hur hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på 
affärsmässighet i bolagsordningen) 
Ej relevant 
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Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
Vi följer självkostnadsprincipen i de få fall vi fakturerar för våra tjänster. 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
Ej relevant 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
Ej relevant 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
Vi fokuserar att leverera på vårt uppdrag och därmed god ekonomisk hushållning, ibland på 
bekostnad på administration. Vi samverkar och har ökat vår samverkan med Borås TME AB 
för ökad effektivitet/resursutnyttjande. 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
Föremålet för bolagets verksamhet är att samordna Borås Kongress och utgöra resurscentra 
för all verksamhet i Textile Fashion Center genom att ansvara för administration, service och 
infrastruktur i Textile Fashion Centers gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla 
centret ”Textile Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom vetenskap, 
kompetens, kultur, innovation och näringsliv som bedrivs i Textile Fashion Center. 
JA 
 
 
 
 
 
4. Kommunala kompetensen  
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Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
Vi följer självkostnadsprincipen i de få fall vi fakturerar för våra tjänster. 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
Ej relevant 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
Ej relevant 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
Vi fokuserar att leverera på vårt uppdrag och därmed god ekonomisk hushållning, ibland på 
bekostnad på administration. Vi samverkar och har ökat vår samverkan med Borås TME AB 
för ökad effektivitet/resursutnyttjande. 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
Föremålet för bolagets verksamhet är att samordna Borås Kongress och utgöra resurscentra 
för all verksamhet i Textile Fashion Center genom att ansvara för administration, service och 
infrastruktur i Textile Fashion Centers gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla 
centret ”Textile Fashion Center” samt samordna de verksamheter inom vetenskap, 
kompetens, kultur, innovation och näringsliv som bedrivs i Textile Fashion Center. 
JA 
 
 
 
 
 
4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur.  

Ej relevant fråga 
 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det 
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta. 

Vi bedriver inte sådan kommunal verksamhet. 

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 
 
Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås? 

VD är med i styrgrupp. Textile Fashion Center är en stor tillgång för att nå vision kring 
hållbarhet 

 

 

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen? 

Alla våra projekt/insatser driver mot verksamhetsmålen. 

Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  

Ja 

Policys och program 
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Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy x  
Arkivregler  x  
Avfallsplan x  
Digital strategi x  
Drogpolitiskt program x  
Energi- och klimatstrategi x Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy  har en egen 
Miljömål x Separat uppföljning 
Miljöpolicy x  
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

  

Plan för laddinfrastruktur   
Policy för koncerninköp x  
Program för ett integrerat samhälle   
Program för ett tillgängligt samhälle   
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten   
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

x  

Regler för intern kontroll x Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp   
Regler för säkerhetsskyddsarbetet   
Regler för upphandling x  
Regler för visselblåsarfunktionen    
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten   
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)   
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Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy x  
Arkivregler  x  
Avfallsplan x  
Digital strategi x  
Drogpolitiskt program x  
Energi- och klimatstrategi x Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy  har en egen 
Miljömål x Separat uppföljning 
Miljöpolicy x  
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

  

Plan för laddinfrastruktur   
Policy för koncerninköp x  
Program för ett integrerat samhälle   
Program för ett tillgängligt samhälle   
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten   
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

x  

Regler för intern kontroll x Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp   
Regler för säkerhetsskyddsarbetet   
Regler för upphandling x  
Regler för visselblåsarfunktionen    
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten   
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

  

Riktlinjer för medborgardialog   
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)   

Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås Stad x  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

x  

Översiktsplanen    
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Vi följer det personalpolitiska programmet, SAMverkanshjulet, löneöversyn och använder 
upphandlad rekryteringsfirma. 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

- 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 

- 

 

 

 

 

Helena R. Alcenius 

VD 
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.

Rapporten består av 

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt)

2. Uppföljning av ägardirektiv

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet.

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten. 

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh

Digitally signed by
Verified Global AB
Date: 2021.12.16
09:20:58 UTC
Reason: Signed by
Verified
Location:
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1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer

Kommunstyrelsen har enligt lag förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen , vilket 
innebär att årligt beslut ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordning och är kompetensenlig. I rapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. 

Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till:

1. Bolagets ändamål
2. Kommunala principerna
3. Bolagets föremål/uppdrag
4. Kommunala kompetensen

För att få fram rätt underlag till yttrandet kan besvarande av dessa frågor ev. hjälpa till. 

1. Bolagets ändamål

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma?
Utveckla och motivera svaret och ge exempel på hur. 

Svar: Ja. Syftet med bolagets verksamhet är att inom Borås Stad äga, utveckla, hyra ut och 
förvalta bolagets fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Samt kunna vara en aktör 
inom den kommunala exploateringsverksamheten. 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala 
ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv.
Bolaget tillämpar även de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.

Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet? 
Om det finns verksamhet som inte föranleds av bolagets ändamål motivera varför 
verksamheten bedrivs. 

Svar: Ja. I bolaget bedrivs fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, vilket går väl i linje 
med bolagets ändamål.

2. Kommunala principerna

Likställighetsprincipen innebär att bolaget är skyldigt att behandla alla kommunmedlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Följer bolaget likställighetsprincipen i all 
sin verksamhet? Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och 
hur situationen hanteras. 

Svar: Ja, IBAB följer likställighetsprincipen. 

Kommuner får enligt Kommunallagen endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte. Med detta avses inte ett förbud mot att driva verksamheten kortsiktigt med vinst, 
men långsiktigt ska det kommunala ändamålet med bolaget väga tyngre än vinstintresset. 
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Hur hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på 
affärsmässighet i bolagsordningen).
Svar: IBAB omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen.

Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras.
Svar: IBAB omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen

Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras.
Svar: Ja, verksamheten drivs enligt affärsmässiga principer.

Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen. 
Svar: IBAB bedriver endast verksamhet inom Borås stad. 

Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns. 

Svar: Ja, IBAB uppfyller krav.

3. Bolagets föremål/uppdrag

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet.

Svar: Bolaget bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen och i enlighet med 
bolagets uppdrag och ägardirektiv.

4. Kommunala kompetensen

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur. 
Svar: Ja, det stämmer väl in med bolagets verksamhet. Exempel på detta är tex Borås Arena, 
tillhandahålla lokaler för kollektivtrafiken i Borås, Borås Kongresshus mm.

Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta.

Svar: Bolaget verkar inom det område där kommuner får vara verksamma. 

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv 

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet.

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling.

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat.

Kommunövergripande mål

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås.

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås?

Svar: Vi bidrar till möjligheter och mod att utvecklas genom att vara en möjliggörare som 
underlättar ny- och om etablering inom staden. Genom bolagets projektutveckling skapar vi 
möjlighet till nya möten och mötesplatser. Vi tar ansvar för miljön genom att återanvända 
och återvinna samt hantera energikällor och naturresurser på ett hållbart sätt. 

Verksamhetsmål

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen?

Svar: Ja. Vi är ett komplement till det utbud som finns på orten, samt bidrar med 
okonventionella lokallösningar. Vi bevakar möjligheterna att göra för Borås Stad strategiskt 
viktiga fastighetsförvärv. Vi skapar en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och 
kretsloppsprincipen vid byggande och förvaltning. Byggnader miljö certifieras. Vi bygger nytt 
och utvecklar för staden, tex förstärkningen av Alidebergsområdet, i anslutningen till 
Djurparken 2020.

Finansiella mål

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver. 

Svar: Ja, bolaget uppfyller finansiella målsättningar.
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Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta.

Svar: Bolaget verkar inom det område där kommuner får vara verksamma. 

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv 

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet.

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling.

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat.

Kommunövergripande mål

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås.

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås?

Svar: Vi bidrar till möjligheter och mod att utvecklas genom att vara en möjliggörare som 
underlättar ny- och om etablering inom staden. Genom bolagets projektutveckling skapar vi 
möjlighet till nya möten och mötesplatser. Vi tar ansvar för miljön genom att återanvända 
och återvinna samt hantera energikällor och naturresurser på ett hållbart sätt. 

Verksamhetsmål

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen?

Svar: Ja. Vi är ett komplement till det utbud som finns på orten, samt bidrar med 
okonventionella lokallösningar. Vi bevakar möjligheterna att göra för Borås Stad strategiskt 
viktiga fastighetsförvärv. Vi skapar en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och 
kretsloppsprincipen vid byggande och förvaltning. Byggnader miljö certifieras. Vi bygger nytt 
och utvecklar för staden, tex förstärkningen av Alidebergsområdet, i anslutningen till 
Djurparken 2020.

Finansiella mål

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver. 

Svar: Ja, bolaget uppfyller finansiella målsättningar.
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Policys och program

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning. 

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser.

Svar: Under kommentarer nedan är flera styrdokument aktuella och efterlevs men några är 
under uppstart/implementering i bolaget 2021-2022.

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs

Kommentar

Arbetsmiljöpolicy x
Arkivregler x Uppstart, digital plattform utreds
Avfallsplan x Fastigheter, cirkulärt
Digital strategi x
Drogpolitiskt program
Energi- och klimatstrategi x Uppstart, uppföljning ihop med 

miljömålen
Grönområdesplan
Kommunikationspolicy x Uppstart, IBAB 

kommunikationsplan utarbetas 
under 2021-2022

Miljömål x Separat uppföljning
Miljöpolicy x
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser x Uppstart och fokus uppdatering 

av IBAB beredskapsplan 2022.
Plan för laddinfrastruktur x Fokus 2022, fastigheter
Policy för koncerninköp x
Program för ett integrerat samhälle Planering
Program för ett tillgängligt samhälle x Tillgänglighet lokaler
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen)
Regler för finansverksamheten x IBAB rapportering
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden

x Inget ärende

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal
Regler för intern kontroll x Separat uppföljning
Regler för koncerninköp x IBAB inköpssamordnare utsedd

under 2021. 
Regler för säkerhetsskyddsarbetet x Uppstart, IT säkerhet, gdpr
Regler för upphandling x
Regler för visselblåsarfunktionen x
Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning

Riktlinjer för finansverksamheten x
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete

x Samverkan 

Riktlinjer för medborgardialog Hyresgästdialoger
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet
Styr- och ledningssystem, Borås Stads x Separat uppföljning
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)
Ungdomspolitiskt program
Vision- och strategi för Borås Stad x
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) Endast BEMAB
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter 

x

Översiktsplanen x Generell

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn. 

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken?

Svar: Fokus på bland annat utveckling personalhandbok, introduktion i samband med 
rekrytering, framtida arbetssätt - attraktiv arbetsgivare och gemensamt utvecklingsprojekt -  
värdegrundsarbete.

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning?

Svar:  Ändring mandat vid köp av fastigheter

Uppföljning särskilda uppdrag

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats?

Svar: Nej
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Riktlinjer för finansverksamheten x
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete

x Samverkan 

Riktlinjer för medborgardialog Hyresgästdialoger
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet
Styr- och ledningssystem, Borås Stads x Separat uppföljning
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)
Ungdomspolitiskt program
Vision- och strategi för Borås Stad x
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) Endast BEMAB
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter 

x

Översiktsplanen x Generell

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn. 

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken?

Svar: Fokus på bland annat utveckling personalhandbok, introduktion i samband med 
rekrytering, framtida arbetssätt - attraktiv arbetsgivare och gemensamt utvecklingsprojekt -  
värdegrundsarbete.

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning?

Svar:  Ändring mandat vid köp av fastigheter

Uppföljning särskilda uppdrag

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats?

Svar: Nej
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

  

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  

Digitally signed by
Verified Global AB
Date: 2021.12.16
09:20:58 UTC
Reason: Signed by
Verified
Location:
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

  

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  

Digitally signed by
Verified Global AB
Date: 2021.12.16
09:20:58 UTC
Reason: Signed by
Verified
Location:

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 
 
Kommunstyrelsen har enligt lag förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen , vilket 
innebär att årligt beslut ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordning och är kompetensenlig. I rapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  
 
Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till: 
 
1. Bolagets ändamål 
2. Kommunala principerna 
3. Bolagets föremål/uppdrag 
4. Kommunala kompetensen 
 
För att få fram rätt underlag till yttrandet kan besvarande av dessa frågor ev. hjälpa till.  
 
1. Bolagets ändamål 

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma? 
Utveckla och motivera svaret och ge exempel på hur.  
 
Svar: Ja. Syftet med bolagets verksamhet är att inom Borås Stad äga, utveckla, hyra ut och 
förvalta bolagets fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Samt kunna vara en aktör 
inom den kommunala exploateringsverksamheten.  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala 
ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv. 
Bolaget tillämpar även de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet?  
Om det finns verksamhet som inte föranleds av bolagets ändamål motivera varför 
verksamheten bedrivs.  
 
Svar: Ja. I bolaget bedrivs fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, vilket går väl i linje 
med bolagets ändamål. 
 
2. Kommunala principerna 

Likställighetsprincipen innebär att bolaget är skyldigt att behandla alla kommunmedlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Följer bolaget likställighetsprincipen i all 
sin verksamhet? Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och 
hur situationen hanteras.  
 
Svar: Ja, IBAB följer likställighetsprincipen.  
 
Kommuner får enligt Kommunallagen endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte. Med detta avses inte ett förbud mot att driva verksamheten kortsiktigt med vinst, 
men långsiktigt ska det kommunala ändamålet med bolaget väga tyngre än vinstintresset. 
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Hur hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på 
affärsmässighet i bolagsordningen). 
Svar: IBAB omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen. 
 
Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras.  
Svar: IBAB omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
Svar: Ja, verksamheten drivs enligt affärsmässiga principer. 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
Svar: IBAB bedriver endast verksamhet inom Borås stad.  
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
 
Svar: Ja, IBAB uppfyller krav.  
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet.  
 
Svar: Bolaget bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen och i enlighet med 
bolagets uppdrag och ägardirektiv. 
 
4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur.  
Svar: Ja, det stämmer väl in med bolagets verksamhet. Exempel på detta är tex Borås Arena, 
tillhandahålla lokaler för kollektivtrafiken i Borås, Borås Kongresshus mm. 

 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det 
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta. 

Svar: Bolaget verkar inom det område där kommuner får vara verksamma.  

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 
 
Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås?  

Svar: Vi bidrar till möjligheter och mod att utvecklas genom att vara en möjliggörare som 
underlättar ny- och om etablering inom staden. Genom bolagets projektutveckling skapar vi 
möjlighet till nya möten och mötesplatser. Vi tar ansvar för miljön genom att återanvända 
och återvinna samt hantera energikällor och naturresurser på ett hållbart sätt.  

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen?  

Svar: Ja. Vi är ett komplement till det utbud som finns på orten, samt bidrar med 
okonventionella lokallösningar. Vi bevakar möjligheterna att göra för Borås Stad strategiskt 
viktiga fastighetsförvärv. Vi skapar en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och 
kretsloppsprincipen vid byggande och förvaltning. Byggnader miljö certifieras. Vi bygger nytt 
och utvecklar för staden, tex förstärkningen av Alidebergsområdet, i anslutningen till 
Djurparken 2020. 
 
Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  

Svar: Ja, bolaget uppfyller finansiella målsättningar. 
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Hur hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på 
affärsmässighet i bolagsordningen). 
Svar: IBAB omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen. 
 
Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras.  
Svar: IBAB omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
Svar: Ja, verksamheten drivs enligt affärsmässiga principer. 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
Svar: IBAB bedriver endast verksamhet inom Borås stad.  
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
 
Svar: Ja, IBAB uppfyller krav.  
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet.  
 
Svar: Bolaget bedrivs inom det föremål som anges i bolagsordningen och i enlighet med 
bolagets uppdrag och ägardirektiv. 
 
4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur.  
Svar: Ja, det stämmer väl in med bolagets verksamhet. Exempel på detta är tex Borås Arena, 
tillhandahålla lokaler för kollektivtrafiken i Borås, Borås Kongresshus mm. 

 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det 
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta. 

Svar: Bolaget verkar inom det område där kommuner får vara verksamma.  

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 
 
Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås?  

Svar: Vi bidrar till möjligheter och mod att utvecklas genom att vara en möjliggörare som 
underlättar ny- och om etablering inom staden. Genom bolagets projektutveckling skapar vi 
möjlighet till nya möten och mötesplatser. Vi tar ansvar för miljön genom att återanvända 
och återvinna samt hantera energikällor och naturresurser på ett hållbart sätt.  

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen?  

Svar: Ja. Vi är ett komplement till det utbud som finns på orten, samt bidrar med 
okonventionella lokallösningar. Vi bevakar möjligheterna att göra för Borås Stad strategiskt 
viktiga fastighetsförvärv. Vi skapar en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och 
kretsloppsprincipen vid byggande och förvaltning. Byggnader miljö certifieras. Vi bygger nytt 
och utvecklar för staden, tex förstärkningen av Alidebergsområdet, i anslutningen till 
Djurparken 2020. 
 
Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  

Svar: Ja, bolaget uppfyller finansiella målsättningar. 
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Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Svar: Under kommentarer nedan är flera styrdokument aktuella och efterlevs men några är 
under uppstart/implementering i bolaget 2021-2022. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy x  
Arkivregler  x Uppstart, digital plattform utreds 
Avfallsplan x Fastigheter, cirkulärt 
Digital strategi x  
Drogpolitiskt program   
Energi- och klimatstrategi x Uppstart, uppföljning ihop med 

miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy x Uppstart, IBAB 

kommunikationsplan utarbetas 
under 2021-2022 

Miljömål x Separat uppföljning 
Miljöpolicy x  
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

 
x 

 
Uppstart och fokus uppdatering 
av IBAB beredskapsplan 2022. 

Plan för laddinfrastruktur x Fokus 2022, fastigheter 
Policy för koncerninköp x  
Program för ett integrerat samhälle  Planering 
Program för ett tillgängligt samhälle x Tillgänglighet lokaler 
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för finansverksamheten x IBAB rapportering 
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

x Inget ärende 

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

  

Regler för intern kontroll x Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp x IBAB inköpssamordnare utsedd 

under 2021.  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet x Uppstart, IT säkerhet, gdpr 
Regler för upphandling x  
Regler för visselblåsarfunktionen  x  
Riktlinjer för bostadsförsörjning   
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för finansverksamheten x  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

x Samverkan  

Riktlinjer för medborgardialog  Hyresgästdialoger 
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads  x Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)   
Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås Stad x  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

x  

Översiktsplanen  x Generell 
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Svar: Fokus på bland annat utveckling personalhandbok, introduktion i samband med 
rekrytering, framtida arbetssätt - attraktiv arbetsgivare och gemensamt utvecklingsprojekt -  
värdegrundsarbete. 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

Svar:  Ändring mandat vid köp av fastigheter 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 

Svar: Nej 
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Riktlinjer för finansverksamheten x  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

x Samverkan  

Riktlinjer för medborgardialog  Hyresgästdialoger 
Riktlinjer för resor x Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads  x Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)   
Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås Stad x  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

x  

Översiktsplanen  x Generell 
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Svar: Fokus på bland annat utveckling personalhandbok, introduktion i samband med 
rekrytering, framtida arbetssätt - attraktiv arbetsgivare och gemensamt utvecklingsprojekt -  
värdegrundsarbete. 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

Svar:  Ändring mandat vid köp av fastigheter 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 

Svar: Nej 
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BOLAGSRAPPORT – INKUBATORN I BORÅS AB 
 
Nedan följer en redogörelse för Borås INKs verksamhet i förhållande till: 
 
1. Bolagets ändamål 
2. Kommunala principerna 
3. Bolagets föremål/uppdrag 
4. Kommunala kompetensen 
 
1. Bolagets ändamål 

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma? 
  
Inkubatorn i Borås AB skall verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar 
tillväxt i Boråsregionen skapas. Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma 
finansiella lösningar och affärsutveckling som skapar hävstångseffekter för vidare 
finansiering och tillväxt. 
Det är bolagets absoluta uppfattning att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. Mellan 25 – 
30 startup bolag ingår konstant i verksamhetens inkubators process. Utöver det deltager 
mellan 20 – 45 entreprenörer i intensivprogrammet INK LAB vilket syftar till att validera 
affärsidéer för nästa steg. Verksamheten har dessutom ett väl upparbetat kontaktnät 
rörande tillgång till finansiella lösningar för startup bolagen såsom mjuka lån, bidrag som 
riskkapital. Ett utvecklat nätverk av såväl kompetens som potentiella kunder och 
leverantörer bidrar också till att hjälpa bolag att etablera sig på kortare tid och till mindre 
risk än om man utvecklas verksamheten själv. 
 
Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet? 
  
Det är bolagets absoluta uppfattning att de aktiviteter som genomförs ligger i linje med 
verksamhetens ändamål. 
 
2. Kommunala principerna 

Följer bolaget likställighetsprincipen i all sin verksamhet? 
  
Alla kommunmedlemmar har möjlighet att söka sig till vår verksamhet och samma 
intagnings principer gäller för alla. 
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         2021-12-16 

 
 
BOLAGSRAPPORT – INKUBATORN I BORÅS AB 
 
Nedan följer en redogörelse för Borås INKs verksamhet i förhållande till: 
 
1. Bolagets ändamål 
2. Kommunala principerna 
3. Bolagets föremål/uppdrag 
4. Kommunala kompetensen 
 
1. Bolagets ändamål 

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma? 
  
Inkubatorn i Borås AB skall verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar 
tillväxt i Boråsregionen skapas. Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma 
finansiella lösningar och affärsutveckling som skapar hävstångseffekter för vidare 
finansiering och tillväxt. 
Det är bolagets absoluta uppfattning att verksamheten bedrivs ändamålsenligt. Mellan 25 – 
30 startup bolag ingår konstant i verksamhetens inkubators process. Utöver det deltager 
mellan 20 – 45 entreprenörer i intensivprogrammet INK LAB vilket syftar till att validera 
affärsidéer för nästa steg. Verksamheten har dessutom ett väl upparbetat kontaktnät 
rörande tillgång till finansiella lösningar för startup bolagen såsom mjuka lån, bidrag som 
riskkapital. Ett utvecklat nätverk av såväl kompetens som potentiella kunder och 
leverantörer bidrar också till att hjälpa bolag att etablera sig på kortare tid och till mindre 
risk än om man utvecklas verksamheten själv. 
 
Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet? 
  
Det är bolagets absoluta uppfattning att de aktiviteter som genomförs ligger i linje med 
verksamhetens ändamål. 
 
2. Kommunala principerna 

Följer bolaget likställighetsprincipen i all sin verksamhet? 
  
Alla kommunmedlemmar har möjlighet att söka sig till vår verksamhet och samma 
intagnings principer gäller för alla. 
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Hur hanterar bolaget den här avvägningen rörande ej vinstdrivande? 
 
Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte vilket också är viktigt med anledning av att Borås INK 
är klassad som en sk. excellensinkubator av Vinnova. Vinnovas krav är att vår verksamhet 
inte är vinstgivande. 
 
 
Följer bolaget självkostnadsprincipen i all sin verksamhet? 
  
Verksamheten anser sig följer självkostnadsprincipen.  
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? 
  
Verksamhetens har inte krav på affärsmässighet kopplat till ett lönsamhetskrav. För den del 
av verksamheten som utgör uthyrning av kontor sätts hyrespriser i nivå med den övriga 
marknaden. 
 
Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? 
  
Verksamhetens huvudsakliga fokus är Sjuhäradsbygden. Ett begränsat inflöde kommer från 
Västra Götaland. Genom samverkan med 3 andra inkubatorer (Umeå, Stockholm och Lund) 
coachar vi gemensamt kunder utanför Västra Götaland vilka har en stark koppling till textil. 
Denna samverkan bedöms vara förenlighet med lokaliseringsprincipen. 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk 
hushållning, god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav 
idag? Om inte, hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? 
  
Verksamhetens finansiella bas består av fyra finansiärer (Borås Stad, Vinnova, Västra 
Götalandsregionen och Högskolan i Borås) i kombination av projekt- och kundintäkter 
vilket utgör en stabil bas. Det är dock väldigt viktigt för verksamheten att föra en 
kontinuerlig dialog med basfinansiärer för att säkerställa en gemensam långsiktig ambition 
med syfte att öka säkerhet och möjlighet att arbeta strategiskt. 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och 
enligt bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? 
  
Inkubatorn i Borås AB skall verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar 
tillväxt i Boråsregionen skapas. Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma 
finansiella lösningar och affärsutveckling som skapar hävstångseffekter för vidare 
finansiering och tillväxt. Det är verksamhetens absoluta uppfattning att den bedrivs enligt 
bolagsordning och ägardirektiv. 
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4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? 

 Verksamheten bedömer att de tjänster som erbjuds startupbolag kommer medlemmar i 
kommunen tillhanda. Genom uppföljning av specifika KPIer kan vi konstatera att mycket 
riskkapital har kommit bolag till godo genom arbetet med Borås INK, många bolag har 
etablerat sig på marknaden och ett flertal arbetstillfällen har skapats. Vi konstaterar också 
väldigt bra utfall i dem NKI (nöjdkund index) som genomförs årligen. 

Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det område där kommuner får vara 
verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga utanför det kompetensenliga 
området enligt lag och praxis? 

Inkubatorn i Borås AB ligger inom ramen för de område där en kommun skall vara 
verksam. 

1. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna 
långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell 
utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 

Inkubatorn i Borås AB skall verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar 
tillväxt i Boråsregionen skapas. Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma 
finansiella lösningar och affärsutveckling som skapar hävstångseffekter för vidare 
finansiering och tillväxt. Mellan 25 – 30 startup bolag ingår konstant i verksamhetens 
inkubators process. Utöver det deltager mellan 20 – 45 entreprenörer per år i 
intensivprogrammet INK LAB vilket syftar till att validera affärsidéer för nästa steg. 
Verksamheten har dessutom ett väl upparbetat kontaktnät rörande tillgång till finansiella 
lösningar för startup bolagen såsom mjuka lån, bidrag som riskkapital. Ett utvecklat nätverk 
av såväl kompetenser som potentiella kunder och leverantörer bidrar också till att hjälpa 
bolag att etablera sig på kortare tid och till mindre risk än om man utvecklas verksamheten 
själv. 

Det är verksamhetens absoluta uppfattning att vad som specificerat i ägardirektiv är 
uppfyllt. 
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Hur hanterar bolaget den här avvägningen rörande ej vinstdrivande? 
 
Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte vilket också är viktigt med anledning av att Borås INK 
är klassad som en sk. excellensinkubator av Vinnova. Vinnovas krav är att vår verksamhet 
inte är vinstgivande. 
 
 
Följer bolaget självkostnadsprincipen i all sin verksamhet? 
  
Verksamheten anser sig följer självkostnadsprincipen.  
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? 
  
Verksamhetens har inte krav på affärsmässighet kopplat till ett lönsamhetskrav. För den del 
av verksamheten som utgör uthyrning av kontor sätts hyrespriser i nivå med den övriga 
marknaden. 
 
Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? 
  
Verksamhetens huvudsakliga fokus är Sjuhäradsbygden. Ett begränsat inflöde kommer från 
Västra Götaland. Genom samverkan med 3 andra inkubatorer (Umeå, Stockholm och Lund) 
coachar vi gemensamt kunder utanför Västra Götaland vilka har en stark koppling till textil. 
Denna samverkan bedöms vara förenlighet med lokaliseringsprincipen. 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk 
hushållning, god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav 
idag? Om inte, hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? 
  
Verksamhetens finansiella bas består av fyra finansiärer (Borås Stad, Vinnova, Västra 
Götalandsregionen och Högskolan i Borås) i kombination av projekt- och kundintäkter 
vilket utgör en stabil bas. Det är dock väldigt viktigt för verksamheten att föra en 
kontinuerlig dialog med basfinansiärer för att säkerställa en gemensam långsiktig ambition 
med syfte att öka säkerhet och möjlighet att arbeta strategiskt. 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och 
enligt bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? 
  
Inkubatorn i Borås AB skall verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar 
tillväxt i Boråsregionen skapas. Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma 
finansiella lösningar och affärsutveckling som skapar hävstångseffekter för vidare 
finansiering och tillväxt. Det är verksamhetens absoluta uppfattning att den bedrivs enligt 
bolagsordning och ägardirektiv. 
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4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar 
eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? 

 Verksamheten bedömer att de tjänster som erbjuds startupbolag kommer medlemmar i 
kommunen tillhanda. Genom uppföljning av specifika KPIer kan vi konstatera att mycket 
riskkapital har kommit bolag till godo genom arbetet med Borås INK, många bolag har 
etablerat sig på marknaden och ett flertal arbetstillfällen har skapats. Vi konstaterar också 
väldigt bra utfall i dem NKI (nöjdkund index) som genomförs årligen. 

Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det område där kommuner får vara 
verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga utanför det kompetensenliga 
området enligt lag och praxis? 

Inkubatorn i Borås AB ligger inom ramen för de område där en kommun skall vara 
verksam. 

1. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna 
långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell 
utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 

Inkubatorn i Borås AB skall verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar 
tillväxt i Boråsregionen skapas. Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma 
finansiella lösningar och affärsutveckling som skapar hävstångseffekter för vidare 
finansiering och tillväxt. Mellan 25 – 30 startup bolag ingår konstant i verksamhetens 
inkubators process. Utöver det deltager mellan 20 – 45 entreprenörer per år i 
intensivprogrammet INK LAB vilket syftar till att validera affärsidéer för nästa steg. 
Verksamheten har dessutom ett väl upparbetat kontaktnät rörande tillgång till finansiella 
lösningar för startup bolagen såsom mjuka lån, bidrag som riskkapital. Ett utvecklat nätverk 
av såväl kompetenser som potentiella kunder och leverantörer bidrar också till att hjälpa 
bolag att etablera sig på kortare tid och till mindre risk än om man utvecklas verksamheten 
själv. 

Det är verksamhetens absoluta uppfattning att vad som specificerat i ägardirektiv är 
uppfyllt. 
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Kommunövergripande mål 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås? 

Nedan följer en summering på vilket sätt Inkubatorn i Borås AB har medverkat och bidragit 
till den definierade sju målområdena. Genom det aktiviteter som Borås INK bedriver såsom 
”INK DAY” (livesändning och nätverk på plats) samt ”INK LAB” (samling av entreprenörer) 
samt programmet ”Hållbart Näringsliv” (seminarier för nya och mogna bolag) och det 
generella nätverksarbete som verksamheten bedriver medverkar och bidrar verksamheten 
till målet ”människor möts i Borås”. Verksamhetens bidrag till målet ”ansvar för barn 
och unga” begränsar sig till det samarbete som är etablerat med Högskolan i Borås och 
dess studenter. Verksamhetens grunduppdrag baserar sig på att skapa tillväxt genom 
kunskapsintensiva startupbolag vilket i sin tur kräver en nära ”samverkan mellan bolag”. 
Beträffande verksamhetens bidrag till ”livskraftig stadskärna” och en ”levande 
landsbygd” skall den ses som mer begränsad. Vad beträffar ”goda och attraktiva 
kommunikationer” är verksamheten begränsad till att vid val av transporter som de 
anställda utför, ska de miljömässiga aspekterna beaktas.  ”Ekologisk hållbarhet” 
tillsammans med ekonomisk och social hållbarhet är ett prioriterat fokusområde för såväl 
Borås INK som verksamhet som förmågan att coacha startupbolag i rätt riktning inom 
hållbarhetsområdet. 

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv och vilka aktiviteter har 
bolaget genomfört för att nå målen? 

Verksamhetens uppfattning är att dessa mål är uppfyllda. Löpande mäts ett antal KPIer 
såsom hur många bolag vi engagerar oss i per år, hur mycket finansiering vi är med att 
skapa och hur många anställda som genererats genom de bolag som är/var kunder. 
Genom en årlig NKI (nöjt kundindex) kan vi konstatera väldigt höga betyg samt att 100% 
av Borås INKs kunder skulle rekommendera Borås INK till andra.  

Huvudsakliga aktiviteter som genomförts för att uppnå vår målsättning är ett aktivt 
inflödesarbete (kommunikation för att säkra rätt sökande till Borås INK), en strukturerad 
och väl beprövad inkubatorsprocess samt ett uppbyggt och starkt investerarnätverk. 
Verksamhetens engagerade personal är också en vital del för att säkra måluppfyllelse. 

Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts?  

Det finansiella utfallet år 2021 var bättre än budgeterat och de kraven som ställdes. 
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Policys och program 

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera 
ev. avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy X Finns dokumenterad i 
verksamhetens personalhandbok. 

Arkivregler   Finns delvis. 
Avfallsplan  Som hyresgäst förhåller vi oss till 

de definierade reglerna som finns i 
fastigheten. Tydlig uppmärkning av 
avfall finns i gemensamt kök. 

Digital strategi  Ingen specifik digital strategi mer 
än att det är ett viktigt och 
fokuserat område där vi bla mäter 
vissa KPIer för att följa vår 
utveckling. 

Drogpolitiskt program  Tydlig policy för vilka regler vi skall 
efterleva samt följer det ansvaret 
som arbetsgivaren har vid ett 
rehabiliteringsärende. 

Energi- och klimatstrategi  Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan  Saknas. 
Kommunikationspolicy  Vi har separata sekretessavtal med 

alla anställda och våra kunder inkl. 
GDPR. 

Miljömål X Separat uppföljning 
Miljöpolicy X Dokumenterad i verksamhetens 

personalhandbok. 
Plan för hantering av samhälls-störningar 
och extraordinära händelser 

X Riskbedömning genomförs 
löpande med tillhörandes 
sannolikhetsgrad och 
konsekvensbedömning.   

Plan för laddinfrastruktur  Saknas. 
Policy för koncerninköp X Följer Borås Stads fastställda 

policy. 
Program för ett integrerat samhälle  Berör området i vår 

hållbarhetspolicy. Inget specifikt 
program. 

Program för ett tillgängligt samhälle  Saknas. 
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

 Saknas. 

Regler för finansverksamheten  Följer Borås Stad samt VD 
instruktioner. 

Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

 Saknas. 
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Policys och program 

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera 
ev. avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy X Finns dokumenterad i 
verksamhetens personalhandbok. 

Arkivregler   Finns delvis. 
Avfallsplan  Som hyresgäst förhåller vi oss till 

de definierade reglerna som finns i 
fastigheten. Tydlig uppmärkning av 
avfall finns i gemensamt kök. 

Digital strategi  Ingen specifik digital strategi mer 
än att det är ett viktigt och 
fokuserat område där vi bla mäter 
vissa KPIer för att följa vår 
utveckling. 

Drogpolitiskt program  Tydlig policy för vilka regler vi skall 
efterleva samt följer det ansvaret 
som arbetsgivaren har vid ett 
rehabiliteringsärende. 

Energi- och klimatstrategi  Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan  Saknas. 
Kommunikationspolicy  Vi har separata sekretessavtal med 

alla anställda och våra kunder inkl. 
GDPR. 

Miljömål X Separat uppföljning 
Miljöpolicy X Dokumenterad i verksamhetens 

personalhandbok. 
Plan för hantering av samhälls-störningar 
och extraordinära händelser 

X Riskbedömning genomförs 
löpande med tillhörandes 
sannolikhetsgrad och 
konsekvensbedömning.   

Plan för laddinfrastruktur  Saknas. 
Policy för koncerninköp X Följer Borås Stads fastställda 

policy. 
Program för ett integrerat samhälle  Berör området i vår 

hållbarhetspolicy. Inget specifikt 
program. 

Program för ett tillgängligt samhälle  Saknas. 
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

 Saknas. 

Regler för finansverksamheten  Följer Borås Stad samt VD 
instruktioner. 

Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

 Saknas. 
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Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

 Saknas. 

Regler för intern kontroll  Separat uppföljning. 
Regler för koncerninköp X Följer Borås Stad. 
Regler för säkerhetsskyddsarbetet X Har utsedd skyddsombud med 

tillhörandes arbetsordning. 
Regler för upphandling X Följer LOU samt Borås Stads 

riktlinjer där det skapar värde och 
är relevant. 

Regler för visselblåsarfunktionen   Saknar. 
Riktlinjer för bostadsförsörjning  Saknar. 
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

 Saknar. 

Riktlinjer för finansverksamheten  Följer Borås Stad samt VD 
instruktioner. 

Riktlinjer för marknadsföringssamarbete  Saknar. 
Riktlinjer för medborgardialog  Saknar. 
Riktlinjer för resor  Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

 Följer Borås Stad. 

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen)  Saknar. 
Ungdomspolitiskt program  Saknar. 
Vision- och strategi för Borås Stad X Känd och kommunicerad. 
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

 Ingen egen policy. 

Översiktsplanen   Saknar. 
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ligger som grund för Inkubatorn i 
Borås verksamhet. Detta sker genom att säkra tillgänglighet av programmet och dess 
riktlinjer samt vid behov avstämningar med personalchef i Borås Stad.   

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

Diskussioner har förts rörande långsiktig och trygg basfinansiering av verksamheten samt 
Borås INKs roll att stärka Borås attraktionsvärde nationellt och internationellt kopplat till 
textil och hållbarhet. 
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Inkubatorn i Borås AB | Textile Fashion Center | Skaraborgsvägen 3 | Box 8000 | 501 18 Borås | Sweden | www.boras-ink.se 

 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag 
hanterats? 

Nej. 

 

Vid kompletterande frågor är Ni välkomna att kontakta undertecknad. 

 

Stefan Dinér 

VD Inkubatorn i Borås AB 

 

 

……………………………………………………………….. 
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

 

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

 

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 
 
Kommunstyrelsen har enligt lag förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen , vilket 
innebär att årligt beslut ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordning och är kompetensenlig. I rapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  
 
Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till: 
 
1. Bolagets ändamål 
2. Kommunala principerna 
3. Bolagets föremål/uppdrag 
4. Kommunala kompetensen 
 
För att få fram rätt underlag till yttrandet kan besvarande av dessa frågor ev. hjälpa till.  
 
1. Bolagets ändamål 

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma?  
Ja Bolaget uppfyller de av ägarna uppsatta direktiv enl bolagsordningen 4§ se nedan. 
 
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har 
till föremål för sin verksamhet att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och 
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande 
kollektiva anordningar. 
 
Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet?  
All verksamhet bedrivs enl. våra ägardirektiv. 
 
2. Kommunala principerna 

Likställighetsprincipen innebär att bolaget är skyldigt att behandla alla kommunmedlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Följer bolaget likställighetsprincipen i all 
sin verksamhet? 
Ja.  
 
Kommuner får enligt Kommunallagen endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte. Med detta avses inte ett förbud mot att driva verksamheten kortsiktigt med vinst, 
men långsiktigt ska det kommunala ändamålet med bolaget väga tyngre än vinstintresset. 
Hur hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på 
affärsmässighet i bolagsordningen) 
 
Se §3 i Bolagsordningen 
 
Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
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all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
 
Se §3 i Bolagsordningen 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
 
Ja 
 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
 
Nej 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
 
Ja. Vi följer våra ägardirektiv och har avstämningar med vår ägare 2 ggr/ år (Plupp) 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
 
Ja. Allt enl. våra ägardirektiv 
 
4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur.  

Ja. Ex 60% av alla våra kommersiella lokaler hyra av staden. Vi är med och bygger 
mötesplatser samt säkrar flera olika tyder av boende å stadens önskemål och direktiv. 

 
 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det 
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
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all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
 
Se §3 i Bolagsordningen 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
 
Ja 
 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen.  
 
Nej 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns.  
 
Ja. Vi följer våra ägardirektiv och har avstämningar med vår ägare 2 ggr/ år (Plupp) 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
 
Ja. Allt enl. våra ägardirektiv 
 
4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur.  

Ja. Ex 60% av alla våra kommersiella lokaler hyra av staden. Vi är med och bygger 
mötesplatser samt säkrar flera olika tyder av boende å stadens önskemål och direktiv. 

 
 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det 
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 

utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta. 

Nej 

 

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 
 
Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås? 

Vi fortsätter att skapa ett differentierat boende för mesta möjliga nytta åt medborgarna i 
Borås 

Vi finns till för alla i Borås genom hela livet. Från förskola till äldreboende. 

Vi jobbar aktivt med stadsarkitekt, stadsantikvarie, stadsträdgårdsmästare och berörda 
förvaltningar för att bygga en bra stad. 

 

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen? 

Ja. 

Vi har ett långsiktigt uppdrag att bygga Borås stad med fokus på hyreslägenheter och 
kommersiella lokaler 

Vi följer samtliga punkter i våra ägardirektiv. 

Alla våra aktiviteter och beskrivningar till dem finner ni i vår hållbarhetsredovisning. Kommer 
en ny 1.a mars 2022. ( se ex i hållbarhetsrapport 2021) 
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Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  

Då vi i våra direktiv från staden skall bygga 400 lgh över mandatperioden behöver bolaget 
göra stora investeringar vilket påverkar vår soliditet. 

Vi har även en stor underhållsskuld vilket är påverkande även det på vår soliditet samt 
resultat.  

Vi har en god ekonomi och en låg skuldsättningsgrad i förhållande till våra Fastigheters 
marknadsvärde. 

Trots ovan kommer vi uppnå av staden uppsatta mål för 2021 avseende resultat men vår 
soliditet kommer ligga i underkant. 

 

 

 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy ja  
Arkivregler  ja  
Avfallsplan Ja  
Digital strategi ja  
Drogpolitiskt program ja  
Energi- och klimatstrategi ja Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan Nej  
Kommunikationspolicy Ja  
Miljömål ja Separat uppföljning 
Miljöpolicy Ja Pågående 
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

Ja  

Plan för laddinfrastruktur Ja  
Policy för koncerninköp Ja  
Program för ett integrerat samhälle Nej  
Program för ett tillgängligt samhälle Nej  
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

Nej  

Regler för finansverksamheten Ja  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

?  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

Ja  

Regler för intern kontroll Ja Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp Ja  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet Ja  
Regler för upphandling Ja  
Regler för visselblåsarfunktionen  Ja  
Riktlinjer för bostadsförsörjning Ja  
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

Ja Följer staden. Inget i egen regi 

Riktlinjer för finansverksamheten Ja  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

Nej  

Riktlinjer för medborgardialog Nej Vi har det för våra hyresgäster 
Riktlinjer för resor Ja Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) Nej  
Ungdomspolitiskt program Nej  
Vision- och strategi för Borås Stad Nej  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) Nej Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

Ja Intern kontroll 

Översiktsplanen  ?  
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Vi följer de av staden uppsatta program samt länkar till stadens websidor när så är aktuellt. 

 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

I frågor som berör både Bostäder och staden. Ex. upplåtelseformer 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 
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Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  

Då vi i våra direktiv från staden skall bygga 400 lgh över mandatperioden behöver bolaget 
göra stora investeringar vilket påverkar vår soliditet. 

Vi har även en stor underhållsskuld vilket är påverkande även det på vår soliditet samt 
resultat.  

Vi har en god ekonomi och en låg skuldsättningsgrad i förhållande till våra Fastigheters 
marknadsvärde. 

Trots ovan kommer vi uppnå av staden uppsatta mål för 2021 avseende resultat men vår 
soliditet kommer ligga i underkant. 

 

 

 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy ja  
Arkivregler  ja  
Avfallsplan Ja  
Digital strategi ja  
Drogpolitiskt program ja  
Energi- och klimatstrategi ja Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan Nej  
Kommunikationspolicy Ja  
Miljömål ja Separat uppföljning 
Miljöpolicy Ja Pågående 
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

Ja  

Plan för laddinfrastruktur Ja  
Policy för koncerninköp Ja  
Program för ett integrerat samhälle Nej  
Program för ett tillgängligt samhälle Nej  
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

Nej  

Regler för finansverksamheten Ja  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

?  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

Ja  

Regler för intern kontroll Ja Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp Ja  
Regler för säkerhetsskyddsarbetet Ja  
Regler för upphandling Ja  
Regler för visselblåsarfunktionen  Ja  
Riktlinjer för bostadsförsörjning Ja  
Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

Ja Följer staden. Inget i egen regi 

Riktlinjer för finansverksamheten Ja  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

Nej  

Riktlinjer för medborgardialog Nej Vi har det för våra hyresgäster 
Riktlinjer för resor Ja Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads   Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) Nej  
Ungdomspolitiskt program Nej  
Vision- och strategi för Borås Stad Nej  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) Nej Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

Ja Intern kontroll 

Översiktsplanen  ?  
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Vi följer de av staden uppsatta program samt länkar till stadens websidor när så är aktuellt. 

 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

I frågor som berör både Bostäder och staden. Ex. upplåtelseformer 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

 

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  
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Anvisningar till bolagsstyrningsrapport 

Syftet med rapporten grundas i det gemensamma ägardirektivet där Kommunfullmäktige uppdragit 
åt Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

Rapporten består av  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer (Kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt) 

2. Uppföljning av ägardirektiv 

 

Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv, och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med det angivna syftet. 

Underlag för Kommunstyrelsens årliga beslut utgörs bland annat av den bolagsrapport som 
respektive bolags VD avlämnar till bolagets styrelse. Av rapporten ska framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Respektive bolags styrelse ska sedan 
godkänna rapporten.   

Nedan följer anvisningar till den bolagsrapport som ska tas fram av respektive bolag. Senast den 22 
december 2021 ska bolagsrapporten, underskriven av VD, sändas till: bolagsgruppen@boras.se 

Justerat styrelseprotokoll kan kompletteras i efterhand.  

 

Vid frågor, kontakta Susanne Bladh  

1. Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer 
 
Kommunstyrelsen har enligt lag förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen , vilket 
innebär att årligt beslut ska fattas om huruvida bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordning och är kompetensenlig. I rapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna.  
 
Redogörelsen för bolaget verksamhet i förhållande till: 
 
1. Bolagets ändamål 
2. Kommunala principerna 
3. Bolagets föremål/uppdrag 
4. Kommunala kompetensen 
 
För att få fram rätt underlag till yttrandet kan besvarande av dessa frågor ev. hjälpa till.  
 
1. Bolagets ändamål 

Uppfyller bolaget det verksamheten enligt bolagsordningen syftar till att åstadkomma? 
Utveckla och motivera svaret och ge exempel på hur.  
Absolut! Vi sysslar inte med någon annan verksamhet än affärsmässig bostadsförsörjning. 
 
Ligger all verksamhet som bedrivs i bolaget i linje med ändamålet?  
Om det finns verksamhet som inte föranleds av bolagets ändamål motivera varför 
verksamheten bedrivs.  

Som sagt, bostäder är det enda vi håller på med. 
 
2. Kommunala principerna 

Likställighetsprincipen innebär att bolaget är skyldigt att behandla alla kommunmedlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Följer bolaget likställighetsprincipen i all 
sin verksamhet? Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och 
hur situationen hanteras.  
Kort svar: Ja! 
 
Kommuner får enligt Kommunallagen endast bedriva näringsverksamhet om den drivs utan 
vinstsyfte. Med detta avses inte ett förbud mot att driva verksamheten kortsiktigt med vinst, 
men långsiktigt ska det kommunala ändamålet med bolaget väga tyngre än vinstintresset. 
Hur hanterar bolaget den här avvägningen? (ej för bolag som omfattas av krav på 
affärsmässighet i bolagsordningen) 
FRIBO omfattas av krav på affärsmässighet. 
 
Kommunala bolag är skyldiga att följa självkostnadsprincipen. Det innebär att man inte får ta 
ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnader för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen tillhandahåller. Rent allmänt sägs dock i förarbetena att i princip samtliga 
kostnader som vid en normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk 
synpunkt bör kunna ligga till grund för självkostnaden. Följer bolaget självkostnadsprincipen i 
all sin verksamhet? (ej för bolag som omfattas av krav på affärsmässighet i bolagsordningen). 
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Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
FRIBO omfattas av krav på affärsmässighet. 
 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
Ja, det är det enda sätt vi arbetar på. 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen. 
Kort svar: Nej! 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns. 
Då FRIBO omfattas av krav på affärsmässighet så blir det ganska naturligt att arbeta med 
nämnda krav, så svaret på första frågan är: ja! 
 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
I det specifika ägardirektivet finns ett antal punkter som vi ska arbeta med. Vi har inte 
funnit att vi behöver hitta på något ytterligare att arbeta med utan det är dessa punkter 
som utgör bolagets verksamhet. 
 

4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur. 

Absolut! Som allmännytta är det det enda vi sysslar med. 

 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det 
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta. 

Kort svar: Nej! 
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Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera varför och hur situationen 
hanteras. 
FRIBO omfattas av krav på affärsmässighet. 
 
 
Drivs verksamheten enligt affärsmässiga principer i alla situationer? (endast för bolag som 
har krav på affärsmässighet). Om det finns situationer där principen inte kan följas, motivera 
varför och hur situationen hanteras. 
Ja, det är det enda sätt vi arbetar på. 
 
Kommunala bolag får endast bedriva verksamhet som har anknytning till den egna 
kommunen. Bedriver bolaget idag verksamhet utanför Borås Stad? (ej för bolag undantagna 
från lokaliseringsprincipen enligt lag). Om ja, motivera varför verksamheten bedrivs och 
redogör för bolagets uppfattning om verksamhetens förenlighet med lokaliseringsprincipen. 
Kort svar: Nej! 
 
Bolagets verksamhet ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning, 
god avkastning och betryggande säkerhet. Lever bolaget upp till dessa krav idag? Om inte, 
hur arbetar bolaget för att uppnå dessa krav? Utveckla och motivera svaret och synliggör de 
problemområden som ev. finns. 
Då FRIBO omfattas av krav på affärsmässighet så blir det ganska naturligt att arbeta med 
nämnda krav, så svaret på första frågan är: ja! 
 
 
3. Bolagets föremål/uppdrag 

Bedrivs verksamheten i bolaget inom det föremål som anges i bolagsordningen och enligt 
bolagets uppdrag enligt det specifika ägardirektivet? Om det finns verksamhet som inte ryms 
inom bolagets föremål motivera varför verksamheten bedrivs och hur föremålet borde 
förändras för att även innehålla denna verksamhet. 
I det specifika ägardirektivet finns ett antal punkter som vi ska arbeta med. Vi har inte 
funnit att vi behöver hitta på något ytterligare att arbeta med utan det är dessa punkter 
som utgör bolagets verksamhet. 
 

4. Kommunala kompetensen  

Bolagets verksamhet ska enligt lag gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 
tjänster åt medlemmarna i kommunen. Stämmer detta med bolagets verksamhet? Utveckla 
och motivera svaret och ge exempel på hur. 

Absolut! Som allmännytta är det det enda vi sysslar med. 

 
Kommunal verksamhet får inte bedrivas på områden som ska handhas enbart av staten, 
annan kommun, region eller någon annan. Verkar bolaget med all sin verksamhet inom det 
område där kommuner får vara verksamma? Finns det verksamhet som idag bedöms ligga 
utanför det kompetensenliga området enligt lag och praxis? Om ja, motivera varför 
verksamheten bedrivs och hur bolaget planerar att agera framåt gällande detta. 

Kort svar: Nej! 

 

2. Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv  

Redogörelse för hur bolaget uppfyllt ägardirektivet. 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt 
ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. 

I det här avsnittet redovisas för hur bolaget uppfyllt bolagets målsättning enligt 
ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande 
strategi- och planeringsarbetet. Beskriv nedanstående frågeställningar kortfattat. 

Här ligger det nära till hands att hänvisa till bolagets årliga, utförliga, redovisning i en 64-
sidig ”Års- & Hållbarhetsredovisning” där den senaste alltid finns tillgänglig på 
www.fribo.nu som pdf. I ägardirektiven finns tre numeriska, ekonomiska, mål angivna: 
Direktavkastning, bokförd soliditet och justerad soliditet. Vid senaste bokslut uppfylldes 
samtliga dessa mål. 
 
Kommunövergripande mål 

Enligt avsnitt 1 i det gemensamma ägardirektivet ska bolagen utifrån sju fördjupade 
målområden medverka till att kommunen når Visionen om framtidens Borås. 

Hur har bolaget bidragit och medverkat till att kommunen når Visionen om framtidens 
Borås? 

Nu förutsätter vi att det är den nya visionen ”Visionen om framtidens Borås” och dess fyra 
visionsområden som vi ska jobba för att nå. BORÅS 2025 och dess 7 målområden som det 
gemensamma ägardirektivet hänvisar till har vi lagt till handlingarna. 

Vi finner att alla fyra visionsområdena rimmar väl med de punkterna i det specifika 
ägardirektivet som det anges att bolaget ska arbeta med. Med andra ord: för det 
geografiska område inom Borås Stad som vi verkar inom ligger hela vår verksamhet i linje 
med den nya visionen. 

Verksamhetsmål 

Uppfyller bolaget verksamhetsmålet enligt specifikt ägardirektiv? Utveckla och motivera hur 
verksamhetsmålen har uppnåtts, och beskriv varför om de inte har uppnåtts. Vilka aktiviteter 
har bolaget genomfört för att nå målen? 

Verksamhetsmålen uppfylls. Det har tidigare inte kunnat sägas att de uppfylls pga följande 
punkt: tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. Den punkten är vi nu nära att lösa. 

Alla våra aktiviteter i företaget strävar efter att uppfylla ägardirektiven och återigen är det 
på sin plats att hänvisa till bolagets årliga, utförliga, redovisning i en 64-sidig ”Års- & 
Hållbarhetsredovisning” där den senaste alltid finns tillgänglig på www.fribo.nu som pdf. 
Det är inte görligt att börja räkna upp årets alla aktiviteter som pågår löpande i bolagets 
verksamhet. 

Finansiella mål 

Har de finansiella målsättningarna uppnåtts? Om de inte har uppnåtts, beskriv varför och hur 
målsättningarna ska uppnås framöver.  
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I ägardirektiven finns tre numeriska, ekonomiska, mål angivna: Direktavkastning, bokförd 
soliditet och justerad soliditet. Vid senaste bokslut uppfylldes samtliga dessa mål. 
 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy  Egen anpassad Arbetsmiljöpolicy. 
Arkivregler  X  
Avfallsplan X  
Digital strategi X  
Drogpolitiskt program X  
Energi- och klimatstrategi X Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan X  
Kommunikationspolicy X  
Miljömål X Separat uppföljning 
Miljöpolicy  Egen anpassad Miljöpolicy, vilket 

är ett krav för vår certifiering. 
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

X  

Plan för laddinfrastruktur X  
Policy för koncerninköp X Höstens remissupplaga innehöll 

tokigheter. 
Program för ett integrerat samhälle X  
Program för ett tillgängligt samhälle X  
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

X  

Regler för finansverksamheten X  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

X  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

X  

Regler för intern kontroll X Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp X Höstens remissupplaga innehöll 

tokigheter. 
Regler för säkerhetsskyddsarbetet X  
Regler för upphandling X Egna anpassade Regler för 

upphandling kompletterar 
kommunens. 

Regler för visselblåsarfunktionen  X  
Riktlinjer för bostadsförsörjning X  
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I ägardirektiven finns tre numeriska, ekonomiska, mål angivna: Direktavkastning, bokförd 
soliditet och justerad soliditet. Vid senaste bokslut uppfylldes samtliga dessa mål. 
 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av kommunkoncernens 
verksamheter ska förhålla sig till. Bolagen ska arbeta aktivt med dessa policys och program, 
kunna redovisa och förhålla sig till dessa vid planering, framtagande av strategier och 
verksamhetsutövning.  

Kryssa för de policys och program som bolaget arbetat med och efterlever. Kommentera ev. 
avvikelser. 

Styrdokument Aktuellt 
och 

efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy  Egen anpassad Arbetsmiljöpolicy. 
Arkivregler  X  
Avfallsplan X  
Digital strategi X  
Drogpolitiskt program X  
Energi- och klimatstrategi X Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan X  
Kommunikationspolicy X  
Miljömål X Separat uppföljning 
Miljöpolicy  Egen anpassad Miljöpolicy, vilket 

är ett krav för vår certifiering. 
Plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser 

X  

Plan för laddinfrastruktur X  
Policy för koncerninköp X Höstens remissupplaga innehöll 

tokigheter. 
Program för ett integrerat samhälle X  
Program för ett tillgängligt samhälle X  
Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

X  

Regler för finansverksamheten X  
Regler för handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden 

X  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

X  

Regler för intern kontroll X Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp X Höstens remissupplaga innehöll 

tokigheter. 
Regler för säkerhetsskyddsarbetet X  
Regler för upphandling X Egna anpassade Regler för 

upphandling kompletterar 
kommunens. 

Regler för visselblåsarfunktionen  X  
Riktlinjer för bostadsförsörjning X  

Riktlinjer för dricksvatten och 
avloppsförsörjning 

X  

Riktlinjer för finansverksamheten X  
Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 

X  

Riktlinjer för medborgardialog X  
Riktlinjer för resor X Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet 

X  

Styr- och ledningssystem, Borås Stads  X Separat uppföljning 
Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) X  
Ungdomspolitiskt program X  
Vision- och strategi för Borås Stad X  
VA-plan (Borås Energi och Miljö AB)  Endast BEMAB 
Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar 
oegentligheter  

X  

Översiktsplanen  X  
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det innebär att 
kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara styrande inom hela 
kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering och löneöversyn.  

Hur har bolaget arbetat för att eftersträva en enhetlighet inom personalpolitiken? 

Som liten organisation har vi inga andra riktlinjer att förhålla oss till än kommunens vilket 
inte heller är svårt på något sätt. 

 

Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

I vilka frågor har Kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning? 

Under 2021 har ett större investeringsärende varit uppe hos KF – Prästhöjdens 
nybyggnation av Trygghetsboende. 

 

Uppföljning särskilda uppdrag 

Har bolaget i ägardirektivet fått några särskilda uppdrag? Hur har dessa uppdrag hanterats? 

Nej. 
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B
orås Stadshus A

B
s beslut 

Bolagsstyrningsrapport 2021 för Borås Stadshus A
B godkänns.        

Sam
m

anfattning av ärendet 
K

om
m

unstyrelsen har skickat ut anvisningar till de kom
m

unala bolagen att 
upprätta en bolagsstyrningsrapport, som

 ska utgöra underlag till K
om

m
un-

styrelsens bedöm
ning av bolagens verksam

het utifrån de ändam
ål och 

befogenheter som
 anges i bolagsordning och ägardirektiv. A

v bolagsstyrnings-
rapporten ska det fram

gå hur bolaget uppfyllt det kom
m

unala ändam
ålet och de 

kom
m

unala befogenheterna. 
 Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till 
K

om
m

unstyrelsen.      

B
eslutsunderlag 

1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus A
B 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr SH 2022-00003 1.2.3.0 

Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB 

Borås Stadshus ABs beslut 
Bolagsstyrningsrapport 2021 för Borås Stadshus AB godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har skickat ut anvisningar till de kommunala bolagen att 
upprätta en bolagsstyrningsrapport, som ska utgöra underlag till Kommun-
styrelsens bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Av bolagsstyrnings-
rapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det kommunala ändamålet och de 
kommunala befogenheterna. 
 
Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till 
Kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB  
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Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB 

1 Inledning  
Av bolagets bolagsordning framgår att syftet med bolaget är att leda, samordna 
och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag. Av 
ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att 
uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Kommunfullmäktige har uppdragit åt 
Borås Stadshus AB att utöva styrning och tillsyn samt uppföljning av samtliga 
Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska därvid 
kontinuerligt avrapportera till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Föreliggande rapport består av:  

• Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer  

• Uppföljning av ägardirektiv 
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2 Uppföljning av kommunala ändamål och principer 
Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer görs i 
förhållande till bolagets ändamål, kommunala principerna, bolagets 
föremål/uppdrag samt den kommunala kompetensen. 

Bolagets ändamål 

Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, 
samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag och övriga kommunala bolag. Vidare framgår att kommunen ska 
äga bolaget för att samordna ägaransvaret för stadens bolag bland annat i syfte 
att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.  

Bolagets verksamhet uppfyller ändamålet och samtlig verksamhet ligger i linje 
med ändamålet.  

Kommunala principer 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga 
principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger 
undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Bolaget lever upp till dessa principer. 
 
Bolagets föremål/uppdrag 

Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad 
ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra bolag 
driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunen eller dess invånare. 
 
Verksamheten bedrivs i sin helhet inom ramen för i bolagsordningen angivet 
verksamhetsföremål. 
 
Kommunala kompetensen 

Bolagets verksamhet ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. 
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3 Uppföljning av gemensamt och specifikt 
ägardirektiv 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att 
kommunerna långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet 
inom en sund finansiell utveckling. I det här avsnittet redovisas för hur bolaget 
uppfyllt bolagets målsättningar enligt ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar 
för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande strategi- och 
planeringsarbetet. 

Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv 

Av ägardirektiv för Borås Stadshus AB framgår att bolaget ska främja en aktiv 
ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. 
Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för 
staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus 
AB samt, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, även för övriga av Borås Stads 
hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget svarar således för ägarstyrningen av 
samtliga kommunala bolag i Borås Stad. 

Ägarstyrningen sker bland annat genom: 

• Upprättade av förslag till ägardirektiv (gemensamt och specifikt)  
• Ägardialoger minst två gånger om året i form av planerings- och 

uppföljningssamtal  
• Avstämningar mellan Bolagsgruppen och Borås Stadshus AB genom 

kontinuerliga arbetsmöten 
• VD-träffar 
• Årlig bolagsdag 
• Ägarstöd 

Måluppfyllelse 

Eftersom Borås Stadshus AB inte bedriver egen verksamhet finns inte något 
specifikt mål kopplat till visionen. 

Målet för soliditeten är 50 %. Målet uppfylls under 2021. 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av 
kommunkoncernens verksamheter ska förhålla sig till.  

Då Borås Stadshus AB inte har egen verksamhet eller anställda är endast några 
policydokument aktuella för bolaget. Nedan följer en sammanställning över 
vilka dokument som är aktuella för Borås Stadshus AB. Bolaget arbetar med 
och efterlever följande styrdokument: 
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2 Uppföljning av kommunala ändamål och principer 
Uppföljning av verksamhetens kommunala ändamål och principer görs i 
förhållande till bolagets ändamål, kommunala principerna, bolagets 
föremål/uppdrag samt den kommunala kompetensen. 

Bolagets ändamål 

Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets verksamhet är att leda, 
samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag och övriga kommunala bolag. Vidare framgår att kommunen ska 
äga bolaget för att samordna ägaransvaret för stadens bolag bland annat i syfte 
att uppnå ett optimalt resursutnyttjande.  

Bolagets verksamhet uppfyller ändamålet och samtlig verksamhet ligger i linje 
med ändamålet.  

Kommunala principer 

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det 
kommunala ändamålet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga 
principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger 
undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Bolaget lever upp till dessa principer. 
 
Bolagets föremål/uppdrag 

Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad 
ägd koncern direkt och genom innehav av aktier eller andelar i andra bolag 
driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till 
kommunen eller dess invånare. 
 
Verksamheten bedrivs i sin helhet inom ramen för i bolagsordningen angivet 
verksamhetsföremål. 
 
Kommunala kompetensen 

Bolagets verksamhet ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. 
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3 Uppföljning av gemensamt och specifikt 
ägardirektiv 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att 
kommunerna långsiktigt ska klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet 
inom en sund finansiell utveckling. I det här avsnittet redovisas för hur bolaget 
uppfyllt bolagets målsättningar enligt ägardirektiven. Det är styrelsens ansvar 
för hur bolaget avser uppfylla målen i det löpande strategi- och 
planeringsarbetet. 

Uppföljning av gemensamt och särskilt ägardirektiv 

Av ägardirektiv för Borås Stadshus AB framgår att bolaget ska främja en aktiv 
ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. 
Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa nytta för 
staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus 
AB samt, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, även för övriga av Borås Stads 
hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget svarar således för ägarstyrningen av 
samtliga kommunala bolag i Borås Stad. 

Ägarstyrningen sker bland annat genom: 

• Upprättade av förslag till ägardirektiv (gemensamt och specifikt)  
• Ägardialoger minst två gånger om året i form av planerings- och 

uppföljningssamtal  
• Avstämningar mellan Bolagsgruppen och Borås Stadshus AB genom 

kontinuerliga arbetsmöten 
• VD-träffar 
• Årlig bolagsdag 
• Ägarstöd 

Måluppfyllelse 

Eftersom Borås Stadshus AB inte bedriver egen verksamhet finns inte något 
specifikt mål kopplat till visionen. 

Målet för soliditeten är 50 %. Målet uppfylls under 2021. 

Policys och program 

Det finns ett antal policys, program och regler som samtliga av 
kommunkoncernens verksamheter ska förhålla sig till.  

Då Borås Stadshus AB inte har egen verksamhet eller anställda är endast några 
policydokument aktuella för bolaget. Nedan följer en sammanställning över 
vilka dokument som är aktuella för Borås Stadshus AB. Bolaget arbetar med 
och efterlever följande styrdokument: 
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Styrdokument Aktuellt och 
efterlevs 

Kommentar 

Arbetsmiljöpolicy   
Arkivregler  X  
Avfallsplan   
Digital strategi X  
Drogpolitiskt program   
Energi- och klimatstrategi  Uppföljning ihop med miljömålen 
Grönområdesplan   
Kommunikationspolicy X  
Miljömål  Separat uppföljning 
Miljöpolicy   
Plan för hantering av 
samhälls-störningar och 
extraordinära händelser 

  

Plan för laddinfrastruktur   
Policy för koncerninköp X  
Program för ett integrerat 
samhälle 

  

Program för ett tillgängligt 
samhälle 

  

Program mot hemlöshet 
(bostadsbolagen) 

  

Regler för 
finansverksamheten 

X  

Regler för handläggning av 
tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden 

X  

Regler för idéburet offentligt 
partnerskap, IOP-avtal 

  

Regler för intern kontroll X Separat uppföljning 
Regler för koncerninköp X  
Regler för 
säkerhetsskyddsarbetet 

  

Regler för upphandling X  
Regler för 
visselblåsarfunktionen  

  

Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 

  

Riktlinjer för dricksvatten 
och avloppsförsörjning 

  

Riktlinjer för 
finansverksamheten 

X  

Riktlinjer för 
marknadsföringssamarbete 
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Riktlinjer för 
medborgardialog 

  

Riktlinjer för resor  Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal 
verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, 
Borås Stads  

X Separat uppföljning 

Träbyggnadsstrategi 
(bostadsbolagen) 

  

Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås 
Stad 

X  

VA-plan (Borås Energi och 
Miljö AB) 

 Endast BEMAB 

Vårt förhållningssätt – hur vi 
motverkar oegentligheter  

X  

Översiktsplanen    
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det 
innebär att kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara 
styrande inom hela kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering 
och löneöversyn. Då bolaget inte har några anställda är inte detta aktuellt. 

 

Svante Stomberg 
VD Borås Stadshus AB 
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Riktlinjer för 
medborgardialog 

  

Riktlinjer för resor  Uppföljning ihop med miljömålen 
Riktlinjer för uppföljning av 
utförare av kommunal 
verksamhet 

  

Styr- och ledningssystem, 
Borås Stads  

X Separat uppföljning 

Träbyggnadsstrategi 
(bostadsbolagen) 

  

Ungdomspolitiskt program   
Vision- och strategi för Borås 
Stad 

X  

VA-plan (Borås Energi och 
Miljö AB) 

 Endast BEMAB 

Vårt förhållningssätt – hur vi 
motverkar oegentligheter  

X  

Översiktsplanen    
 

Bolagen ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Det 
innebär att kommunens personalpolitiska program och riktlinjer ska vara 
styrande inom hela kommunkoncernen. Som exempel kan nämnas rekrytering 
och löneöversyn. Då bolaget inte har några anställda är inte detta aktuellt. 

 

Svante Stomberg 
VD Borås Stadshus AB 
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Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB 

Borås Stadshus ABs beslut 
Bolagsstyrningsrapport 2021 för Borås Stadshus AB godkänns.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har skickat ut anvisningar till de kommunala bolagen att 
upprätta en bolagsstyrningsrapport, som ska utgöra underlag till 
Kommunstyrelsens bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordning och ägardirektiv. Av 
bolagsstyrningsrapporten ska det framgå hur bolaget uppfyllt det kommunala 
ändamålet och de kommunala befogenheterna.  

Bolagets styrelse ska godkänna rapporten innan den skickas till 
Kommunstyrelsen.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Bolagsstyrningsrapport 2021 Borås Stadshus AB 
  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 
 
 

 

 

Ulf Olsson 
Borås Stadshus Ordförande 
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 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
(VA-plan)  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025. 

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

Sammanfattning  
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett 
hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och 
verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt. God planering 
är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina 
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. 
Vatten- och avloppsförsörjningsplanen (VA-plan) ska säkra en framtida hållbar 
försörjning av vatten och avlopp i Borås Stad, till såväl invånare som 
verksamheter, och samtidigt beakta hög miljöhänsyn och minska belastningen 
på våra vattendrag. 

Planering för vatten och avlopp (VA) behöver ske för hela kommunen och inte 
enbart för verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen 
har lagts på de VA-frågor som behöver involvera både stadens berörda 
förvaltningar och Borås Energi och Miljö. Ett gott samarbete, både inom 
kommunkoncernen och med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig 
VA-planering för hållbara allmänna vattentjänster, nu och i framtiden. 

Områden i behov av en förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en 
framträdande del i VA-planen, då detta är grundläggande för kommunens 
bebyggelseutveckling.  

Syftet med att VA-planen har ett längre tidsperspektiv än fyra år är för att de 
boende i ett område dit allmänna vattentjänster planeras tidigt ska få 
information om dessa planer. Vilken lösning som är lämplig för ett område som 
idag inte är anslutet till allmänt VA beror både på vilket behov som finns av en 
förbättrad VA-lösning och hur potentialen ser ut för genomförbarhet av en 
VA-utbyggnad. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
(VA-plan)  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025. 

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

Sammanfattning  
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett 
hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och 
verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt. God planering 
är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina 
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. 
Vatten- och avloppsförsörjningsplanen (VA-plan) ska säkra en framtida hållbar 
försörjning av vatten och avlopp i Borås Stad, till såväl invånare som 
verksamheter, och samtidigt beakta hög miljöhänsyn och minska belastningen 
på våra vattendrag. 

Planering för vatten och avlopp (VA) behöver ske för hela kommunen och inte 
enbart för verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen 
har lagts på de VA-frågor som behöver involvera både stadens berörda 
förvaltningar och Borås Energi och Miljö. Ett gott samarbete, både inom 
kommunkoncernen och med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig 
VA-planering för hållbara allmänna vattentjänster, nu och i framtiden. 

Områden i behov av en förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en 
framträdande del i VA-planen, då detta är grundläggande för kommunens 
bebyggelseutveckling.  

Syftet med att VA-planen har ett längre tidsperspektiv än fyra år är för att de 
boende i ett område dit allmänna vattentjänster planeras tidigt ska få 
information om dessa planer. Vilken lösning som är lämplig för ett område som 
idag inte är anslutet till allmänt VA beror både på vilket behov som finns av en 
förbättrad VA-lösning och hur potentialen ser ut för genomförbarhet av en 
VA-utbyggnad. 

Nr 49
Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)  
2022–2025.
2022-03-21 Dnr KS 2021-00778 1.2.2.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Ärendet i sin helhet 
Bakgrund och avgränsning 
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett 
hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och 
verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt. Det finns 
också många verksamheter i kommunen som är beroende av vatten. God 
planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda 
sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens 
skyldigheter. Vatten- och avloppsförsörjningsplanen (VA-plan) ska säkra en 
framtida hållbar försörjning av vatten och avlopp i Borås Stad, till såväl 
invånare som verksamheter, och samtidigt beakta hög miljöhänsyn och minska 
belastningen på våra vattendrag. 
 
De allmänna vattentjänsterna delas in i de tre kategorierna, dricksvatten, 
avloppsvatten och dagvatten. Vid utredning av behovet av en allmän lösning 
behöver samtliga tjänsters behov utredas. Det finns gott om dricksvatten i 
Borås. Trots det behöver vi få mer information kring den enskilda 
dricksvattensituationen gällande tillgång och kvalitet, för att kunna ta ställning 
till geografiska områdens behov av en allmän lösning över tid.  
 
Planering för vatten och avlopp (VA) behöver ske för hela kommunen och inte 
enbart för verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen 
har lagts på de VA-frågor som behöver involvera både stadens berörda 
förvaltningar och Borås Energi och Miljö. Exempelvis åtgärder för 
dagvattenhantering, klimatanpassning eller tillgången till ett hälsosamt och 
säkert dricksvatten. Ett gott samarbete, både inom kommunkoncernen och 
med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig VA-planering för hållbara 
allmänna vattentjänster, nu och i framtiden. 
 
VA-planen är till stor del en uppdatering av den tidigare VA-planen och 
anpassningar till ändrad lagstiftning. Det finns även åtgärder från den tidigare 
VA-planen som inte genomförts eller påbörjats ännu och därmed ligger kvar i 
denna revidering. 
 
Långsiktighet i VA-planering  
Borås växer stadigt, i slutet av år 2020 var det 113 714 invånare i kommunen. 
Befolkningen förespås att öka med ca 900 personer per år till år 2025 och med 
12 500 personer till år 2035. Enligt antagen Översiktsplan, ÖP, ska stadskärnan 
och de fyra serviceorterna, Dalsjöfors, Viskafors, Sandared och Fristad förtätas 
och utvecklas.  
 
Översiktsplanens tillväxt planeras till stor del inom eller intill befintliga 
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Områden i behov av en 
förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en framträdande del i VA-
planen, då detta är grundläggande för kommunens bebyggelseutveckling. Som 
utgångspunkt gäller att allmänt VA byggs ut i alla områden där samlad 
nybebyggelse sker.  
 
Syftet med att omvandlingsområden i VA-planen har ett längre tidsperspektiv 
än fyra år är för att boende i ett område dit allmänna vattentjänster planeras 
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tidigt ska få information om dessa planer. En längre tidshorisont än fyra år är 
även viktig vid planläggning, bygglovgivning och tillståndsgivning för enskilda 
avloppsanläggningar. Lagt ledningsnät ligger, med nuvarande förnyelsetakt 
kommer dagens anläggning av ledningar sannolikt att ha en konsekvens 100-
200 år framåt i tiden.  
 
Metodik 
Arbetet med att revidera VA-planen startades upp våren 2020. Denna VA-plan 
grundas till viss del på den VA-översikt som gjordes i den föregående VA-
planen 2017.  
 
Vilken lösning som är lämplig för ett område som idag inte är anslutet till 
allmänt VA beror både på vilket behov som finns av en förbättrad VA-lösning 
och på hur potentialen ser ut för genomförbarhet av en VA-utbyggnad. 
Behovs- och anslutningspotential har bedömts på områden med samlad 
bebyggelse och som har enskild VA-försörjning. Ett antal kriterier baserade på 
samhälls-, miljö-, och hälsofaktorer har använts för att på ett övergripande sätt 
redogöra vilka områden i kommunen som kan ha behov av förändrad VA-
försörjning.  

Beslutsunderlag 
1. Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025 
2. Bilaga1 Beskrivning av omvandlingsområden  
3. Remissammanställning VA-plan 
4. Underlag Behov och anslutningspotential 
5. PM VA-plan   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  
2. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se 
3. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se 
4. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 
5. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 
6. Servicenämnden, servicekontoret@boras.se 
7. Tekniska nämnden, tekniska@boras.se 
8. SERF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se    
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk Samhällsplanering 
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tidigt ska få information om dessa planer. En längre tidshorisont än fyra år är 
även viktig vid planläggning, bygglovgivning och tillståndsgivning för enskilda 
avloppsanläggningar. Lagt ledningsnät ligger, med nuvarande förnyelsetakt 
kommer dagens anläggning av ledningar sannolikt att ha en konsekvens 100-
200 år framåt i tiden.  
 
Metodik 
Arbetet med att revidera VA-planen startades upp våren 2020. Denna VA-plan 
grundas till viss del på den VA-översikt som gjordes i den föregående VA-
planen 2017.  
 
Vilken lösning som är lämplig för ett område som idag inte är anslutet till 
allmänt VA beror både på vilket behov som finns av en förbättrad VA-lösning 
och på hur potentialen ser ut för genomförbarhet av en VA-utbyggnad. 
Behovs- och anslutningspotential har bedömts på områden med samlad 
bebyggelse och som har enskild VA-försörjning. Ett antal kriterier baserade på 
samhälls-, miljö-, och hälsofaktorer har använts för att på ett övergripande sätt 
redogöra vilka områden i kommunen som kan ha behov av förändrad VA-
försörjning.  

Beslutsunderlag 
1. Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025 
2. Bilaga1 Beskrivning av omvandlingsområden  
3. Remissammanställning VA-plan 
4. Underlag Behov och anslutningspotential 
5. PM VA-plan   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  
2. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se 
3. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se 
4. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 
5. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 
6. Servicenämnden, servicekontoret@boras.se 
7. Tekniska nämnden, tekniska@boras.se 
8. SERF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se    
 
 
 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk Samhällsplanering 
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 Kommunfullmäktige 

 

Antagande av Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
(VA-plan)  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att återremittera ärendet Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-
2025 och låta berörda sakägare och samfälligheter att inkomma med synpunkter    

Sammanfattning  
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett 
hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och 
verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt. God planering 
är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda sina 
invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. 
Vatten- och avloppsförsörjningsplanen (VA-plan) ska säkra en framtida hållbar 
försörjning av vatten och avlopp i Borås Stad, till såväl invånare som 
verksamheter, och samtidigt beakta hög miljöhänsyn och minska belastningen 
på våra vattendrag. 
 
Planering för vatten och avlopp (VA) behöver ske för hela kommunen och inte 
enbart för verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen 
har lagts på de VA-frågor som behöver involvera både stadens berörda 
förvaltningar och Borås Energi och Miljö. Ett gott samarbete, både inom 
kommunkoncernen och med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig 
VA-planering för hållbara allmänna vattentjänster, nu och i framtiden. 
 
Områden i behov av en förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en 
framträdande del i VA-planen, då detta är grundläggande för kommunens 
bebyggelseutveckling.  
 
Syftet med att VA-planen har ett längre tidsperspektiv än fyra år är för att de 
boende i ett område dit allmänna vattentjänster planeras tidigt ska få 
information om dessa planer. Vilken lösning som är lämplig för ett område som 
idag inte är anslutet till allmänt VA beror både på vilket behov som finns av en 
förbättrad VA-lösning och hur potentialen ser ut för genomförbarhet av en 
VA-utbyggnad. 
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Ärendet i sin helhet 
Bakgrund och avgränsning 
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett 
hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och 
verksamheter omhändertas på ett hållbart och miljömässigt sätt. Det finns 
också många verksamheter i kommunen som är beroende av vatten. God 
planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda 
sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens 
skyldigheter. Vatten- och avloppsförsörjningsplanen (VA-plan) ska säkra en 
framtida hållbar försörjning av vatten och avlopp i Borås Stad, till såväl 
invånare som verksamheter, och samtidigt beakta hög miljöhänsyn och minska 
belastningen på våra vattendrag. 
 
De allmänna vattentjänsterna delas in i de tre kategorierna, dricksvatten, 
avloppsvatten och dagvatten. Vid utredning av behovet av en allmän lösning 
behöver samtliga tjänsters behov utredas. Det finns gott om dricksvatten i 
Borås. Trots det behöver vi få mer information kring den enskilda 
dricksvattensituationen gällande tillgång och kvalitet, för att kunna ta ställning 
till geografiska områdens behov av en allmän lösning över tid.  
 
Planering för vatten och avlopp (VA) behöver ske för hela kommunen och inte 
enbart för verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen 
har lagts på de VA-frågor som behöver involvera både stadens berörda 
förvaltningar och Borås Energi och Miljö. Exempelvis åtgärder för 
dagvattenhantering, klimatanpassning eller tillgången till ett hälsosamt och 
säkert dricksvatten. Ett gott samarbete, både inom kommunkoncernen och 
med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig VA-planering för hållbara 
allmänna vattentjänster, nu och i framtiden. 
 
VA-planen är till stor del en uppdatering av den tidigare VA-planen och 
anpassningar till ändrad lagstiftning. Det finns även åtgärder från den tidigare 
VA-planen som inte genomförts eller påbörjats ännu och därmed ligger kvar i 
denna revidering. 
 
Långsiktighet i VA-planering  
Borås växer stadigt, i slutet av år 2020 var det 113 714 invånare i kommunen. 
Befolkningen förespås att öka med ca 900 personer per år till år 2025 och med 
12 500 personer till år 2035. Enligt antagen Översiktsplan, ÖP, ska stadskärnan 
och de fyra serviceorterna, Dalsjöfors, Viskafors, Sandared och Fristad förtätas 
och utvecklas.  
 
Översiktsplanens tillväxt planeras till stor del inom eller intill befintliga 
verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Områden i behov av en 
förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en framträdande del i VA-
planen, då detta är grundläggande för kommunens bebyggelseutveckling. Som 
utgångspunkt gäller att allmänt VA byggs ut i alla områden där samlad 
nybebyggelse sker.  
 
Syftet med att omvandlingsområden i VA-planen har ett längre tidsperspektiv 
än fyra år är för att boende i ett område dit allmänna vattentjänster planeras 
tidigt ska få information om dessa planer. En längre tidshorisont än fyra år är 
även viktig vid planläggning, bygglovgivning och tillståndsgivning för enskilda 
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avloppsanläggningar. Lagt ledningsnät ligger, med nuvarande förnyelsetakt 
kommer dagens anläggning av ledningar sannolikt att ha en konsekvens 100-
200 år framåt i tiden.  
 
Metodik 
Arbetet med att revidera VA-planen startades upp våren 2020. Denna VA-plan 
grundas till viss del på den VA-översikt som gjordes i den föregående VA-
planen 2017.  
 
Vilken lösning som är lämplig för ett område som idag inte är anslutet till 
allmänt VA beror både på vilket behov som finns av en förbättrad VA-lösning 
och på hur potentialen ser ut för genomförbarhet av en VA-utbyggnad. 
Behovs- och anslutningspotential har bedömts på områden med samlad 
bebyggelse och som har enskild VA-försörjning. Ett antal kriterier baserade på 
samhälls-, miljö-, och hälsofaktorer har använts för att på ett övergripande sätt 
redogöra vilka områden i kommunen som kan ha behov av förändrad VA-
försörjning.  
 
Kommunstyrelsen noterar att ärendet ej remitterats till de parter som berörs av 
programmet och ser att detta bör åtgärdas. 

Beslutsunderlag 
1. Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025 
2. Bilaga1 Beskrivning av omvandlingsområden  
3. Remissammanställning VA-plan 
4. Underlag Behov och anslutningspotential 
5. PM VA-plan   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  
2. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se 
3. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se 
4. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 
5. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 
6. Servicenämnden, servicekontoret@boras.se 
7. Tekniska nämnden, tekniska@boras.se 
8. SERF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se    
 
För Sverigedemokraterna, 
 
Kristian Silbvers (SD)  Björn Qvarnström (SD)  
Ledamot, kommunstyrelsen  Ersättare, kommunstyrelsen 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

 B 1455

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

avloppsanläggningar. Lagt ledningsnät ligger, med nuvarande förnyelsetakt 
kommer dagens anläggning av ledningar sannolikt att ha en konsekvens 100-
200 år framåt i tiden.  
 
Metodik 
Arbetet med att revidera VA-planen startades upp våren 2020. Denna VA-plan 
grundas till viss del på den VA-översikt som gjordes i den föregående VA-
planen 2017.  
 
Vilken lösning som är lämplig för ett område som idag inte är anslutet till 
allmänt VA beror både på vilket behov som finns av en förbättrad VA-lösning 
och på hur potentialen ser ut för genomförbarhet av en VA-utbyggnad. 
Behovs- och anslutningspotential har bedömts på områden med samlad 
bebyggelse och som har enskild VA-försörjning. Ett antal kriterier baserade på 
samhälls-, miljö-, och hälsofaktorer har använts för att på ett övergripande sätt 
redogöra vilka områden i kommunen som kan ha behov av förändrad VA-
försörjning.  
 
Kommunstyrelsen noterar att ärendet ej remitterats till de parter som berörs av 
programmet och ser att detta bör åtgärdas. 

Beslutsunderlag 
1. Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 2022-2025 
2. Bilaga1 Beskrivning av omvandlingsområden  
3. Remissammanställning VA-plan 
4. Underlag Behov och anslutningspotential 
5. PM VA-plan   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  
2. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se 
3. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se 
4. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 
5. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 
6. Servicenämnden, servicekontoret@boras.se 
7. Tekniska nämnden, tekniska@boras.se 
8. SERF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se    
 
För Sverigedemokraterna, 
 
Kristian Silbvers (SD)  Björn Qvarnström (SD)  
Ledamot, kommunstyrelsen  Ersättare, kommunstyrelsen 
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strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
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Inledning 
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten 
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hållbart och 
miljömässigt sätt. Det finns också många verksamheter i kommunen som är beroende av 
vatten. God planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda 
sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. 

Vi använder våra vattendrag för alla aspekter i VA-försörjningen. Sjöar och grundvatten ger 
oss dricksvatten och vattendrag och sjöar är mottagare för vårt dagvatten och behandlade 
spillvatten. Vatten spelar en central roll för kommunens infrastruktur och utveckling. Det 
är av största vikt att vi skyddar och aktivt förbättrar statusen på denna resurs, verkar för ett 
hållbart användande av denna tillgång samt tittar på klimataspekten i vattenförsörjningen. 

De allmänna vattentjänsterna delas in i de tre kategorierna, dricksvatten, avloppsvatten och 
dagvatten. Vid utredning av behovet av en allmän lösning behöver samtliga tjänsters behov 
utredas. Det finns gott om dricksvatten i Borås. Men trots det behöver vi få mer information 
kring den enskilda dricksvattensituationen gällande tillgång och kvalitet, för att kunna ta 
ställning till geografiska områdens behov av en allmän lösning över tid. För kommunen finns 
ett behov av tillförlitlighet i dricksvattenförsörjningen, så kallad redundans, och därför utreds 
sjön Tolken som en möjlig framtida dricksvattentäkt.

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter i kommunen fungerar 
bra i stora delar av kommunen. I vissa områden behöver det göras en del arbete för att förbättra 
situationen. En orsak till detta är att utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska. 
Risken för att människor blir sjuka av en otillräcklig hantering av avloppsvatten är också något 
som medför att förbättringar måste ske. Näringsämnen från avloppsvattnet bör återföras till 
produktiv jordbruksmark och det renade avloppsvattnet bör ses som en möjlig vattenresurs 
för t ex bevattning.

Dagvattenhanteringen från bebyggda områden har historiskt främst fokuserat på att avleda 
vattnet på ett säkert sätt till ett vattendrag. Kraven ökar på att ställa om kommunen till ett 
förändrat klimat och på att avledningen av dagvatten ska ske på ett miljömässigt korrekt 
sätt för att förbättra statusen på våra vattendrag. Detta innebär ett ökat utrednings- och 
åtgärdsbehov i samhällsbyggnadsprocessen. Dagvattenfördröjning och rening är funktioner 
som kräver ställningstaganden, god planering och ekonomiska resurser för att förverkligas. 

VA-planering behöver ske för hela kommunen och inte enbart för verksamhetsområden för 
allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen har lagts på de VA-frågor som behöver involvera 
både stadens olika förvaltningar och Borås Energi och miljö. Ett gott samarbete, både inom 
kommunkoncernen och med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig VA-planering 
för hållbara allmänna vattentjänster nu och i framtiden. 

De åtgärder som berör den allmänna anläggningen och där fler än VA-huvudmannen har ansvar, 
eller är av stor vikt för kommunens utveckling, ingår i VA-planen. Exempelvis åtgärder för 
dagvattenhantering, klimatanpassning eller tillgången till ett hälsosamt och säkert dricksvatten. 
Övriga åtgärder på den allmänna anläggningen hålls utanför VA-planen och lämnas till Borås 
Energi och Miljö att utreda, planera och utföra. Det finns även åtgärder från den tidigare 
VA-planen som inte genomförts eller påbörjats ännu. Dessa åtgärder ligger kvar i denna 
revidering. 

Bebyggelseutveckling
Borås växer stadigt, i slutet av år 2020 var det 113 714 invånare i kommunen. Befolkningen 
förespås att öka med ca 900 personer per år till år 2025 och med 12 500 personer till år 2035. 
Enligt antagen Översiktsplan, ÖP, ska stadskärnan och de fyra serviceorterna, Dalsjöfors, 
Viskafors, Sandared och Fristad förtätas och utvecklas.
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Inledning 
Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten 
och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett hållbart och 
miljömässigt sätt. Det finns också många verksamheter i kommunen som är beroende av 
vatten. God planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda 
sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter. 

Vi använder våra vattendrag för alla aspekter i VA-försörjningen. Sjöar och grundvatten ger 
oss dricksvatten och vattendrag och sjöar är mottagare för vårt dagvatten och behandlade 
spillvatten. Vatten spelar en central roll för kommunens infrastruktur och utveckling. Det 
är av största vikt att vi skyddar och aktivt förbättrar statusen på denna resurs, verkar för ett 
hållbart användande av denna tillgång samt tittar på klimataspekten i vattenförsörjningen. 

De allmänna vattentjänsterna delas in i de tre kategorierna, dricksvatten, avloppsvatten och 
dagvatten. Vid utredning av behovet av en allmän lösning behöver samtliga tjänsters behov 
utredas. Det finns gott om dricksvatten i Borås. Men trots det behöver vi få mer information 
kring den enskilda dricksvattensituationen gällande tillgång och kvalitet, för att kunna ta 
ställning till geografiska områdens behov av en allmän lösning över tid. För kommunen finns 
ett behov av tillförlitlighet i dricksvattenförsörjningen, så kallad redundans, och därför utreds 
sjön Tolken som en möjlig framtida dricksvattentäkt.

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter i kommunen fungerar 
bra i stora delar av kommunen. I vissa områden behöver det göras en del arbete för att förbättra 
situationen. En orsak till detta är att utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska. 
Risken för att människor blir sjuka av en otillräcklig hantering av avloppsvatten är också något 
som medför att förbättringar måste ske. Näringsämnen från avloppsvattnet bör återföras till 
produktiv jordbruksmark och det renade avloppsvattnet bör ses som en möjlig vattenresurs 
för t ex bevattning.

Dagvattenhanteringen från bebyggda områden har historiskt främst fokuserat på att avleda 
vattnet på ett säkert sätt till ett vattendrag. Kraven ökar på att ställa om kommunen till ett 
förändrat klimat och på att avledningen av dagvatten ska ske på ett miljömässigt korrekt 
sätt för att förbättra statusen på våra vattendrag. Detta innebär ett ökat utrednings- och 
åtgärdsbehov i samhällsbyggnadsprocessen. Dagvattenfördröjning och rening är funktioner 
som kräver ställningstaganden, god planering och ekonomiska resurser för att förverkligas. 

VA-planering behöver ske för hela kommunen och inte enbart för verksamhetsområden för 
allmänna vattentjänster. Fokus i VA-planen har lagts på de VA-frågor som behöver involvera 
både stadens olika förvaltningar och Borås Energi och miljö. Ett gott samarbete, både inom 
kommunkoncernen och med Boråsarna, är avgörande för en lyckad långsiktig VA-planering 
för hållbara allmänna vattentjänster nu och i framtiden. 

De åtgärder som berör den allmänna anläggningen och där fler än VA-huvudmannen har ansvar, 
eller är av stor vikt för kommunens utveckling, ingår i VA-planen. Exempelvis åtgärder för 
dagvattenhantering, klimatanpassning eller tillgången till ett hälsosamt och säkert dricksvatten. 
Övriga åtgärder på den allmänna anläggningen hålls utanför VA-planen och lämnas till Borås 
Energi och Miljö att utreda, planera och utföra. Det finns även åtgärder från den tidigare 
VA-planen som inte genomförts eller påbörjats ännu. Dessa åtgärder ligger kvar i denna 
revidering. 

Bebyggelseutveckling
Borås växer stadigt, i slutet av år 2020 var det 113 714 invånare i kommunen. Befolkningen 
förespås att öka med ca 900 personer per år till år 2025 och med 12 500 personer till år 2035. 
Enligt antagen Översiktsplan, ÖP, ska stadskärnan och de fyra serviceorterna, Dalsjöfors, 
Viskafors, Sandared och Fristad förtätas och utvecklas.
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Översiktsplanens tillväxt planeras till stor del inom eller intill befintliga verksamhetsområden 
för allmänna vattentjänster och kommer bland annat leda till att vattenuttaget ökar i Öresjö 
och Dalsjöfors vattentäkter, mer dricksvatten ska produceras i Sjöbo och Dalsjöfors vattenverk. 
Inkommande belastning och flöde till Sobacken och Bogryds reningsverk blir högre och flödet 
blir högre i distributionssystemet kopplat till de orter som växer. 

Det finns även ett visst bebyggelsetryck i de omvandlingsområden som tas upp i bilaga 1, 
områden i vilken tillväxt kan ske mer eller mindre strukturerat.

Områden i behov av en förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en framträdande 
del i VA-planen, då detta är grundläggande för kommunens bebyggelseutveckling. Som 
utgångspunkt gäller att allmänt VA byggs ut i alla områden där samlad nybebyggelse sker. 

Omvandlingsområden

Områden i behov av förändrad VA-försörjning
Borås kommun har ett trettiotal områden som står under bevakning kring behovet av kommunala 
vattentjänster. Då det är av stor vikt att staden har en långsiktig VA-planering där vi bygger 
ut kommunala vattentjänster, reviderades den behovsbedömning som gjordes inför den förra 
VA-planen. 

Syftet med att VA-utbyggnadsplanen har ett längre tidsperspektiv än fyra år, vilket är VA-planens 
antagandetid, är för att de boende i ett område dit vi planerar att gå fram med allmänna 
vattentjänster tidigt ska få information om dessa planer. 

Formellt antas varje utbyggnad genom att ett beslut om utvidgning av verksamhetsområdet 
tas av kommunfullmäktige. När beslutet om verksamhetsområde är taget ska, enligt Lagen 
om allmänna vattentjänster, den allmänna anläggningen byggas ut snarast. Detta beslut kan 
därmed inte tas i förtid utan tas i nära anslutning till faktisk utbyggnad av ledningsnätet. 

Kategorisering av områden 
Indelning av fastigheter har bedömts i fem kategorier. Fyra av kategorierna innehåller fastigheter 
som ligger i sammanhållen bebyggelse och i den femte glesbebyggelse. Kategorierna är:

• Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, 
antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (till exempel 
föreningar). Områden som redan är anslutna till allmänt VA har inte utretts vidare i 
denna VA-plan. 

• Utbyggnadsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning och 
som har behov av en förändrad VA-lösning. Borås Stad rekommenderas att fatta 
beslut om verksamhetsområde för allmänt VA, samt när i tid utbyggnaden ska ske. 

• Utredningsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras 
för att visa vilket behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att 
förbättra situationen. För områdena krävs ytterligare utredningar kring områdets 
avgränsningar, möjliga tekniska lösningar till VA-problemen samt om det finns 
ett kommunalt ansvar att lösa problemet eller inte. Utredning kan även visa att 
VA-försörjningen i ett område helt eller delvis går att lösa med enskilda eller 
gemensamma VA-anläggningar. 
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• Bevakningsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Många 
VA-bevakningsområden kommer även i framtiden att ha enskild VA-försörjning, 
men med fler gemensamma lösningar. Bevakningsområden har mindre behov av en 
förändrad VA-försörjning än utredningsområden. Områdena behöver dock bevakas, 
eftersom VA-situationen kan förändras vid till exempel gradvisa avstyckningar 
utanför detaljplanelagt område samt vid exploatering, varpå nya bedömningar och 
avvägningar behöver göras. 

• Enskilt VA-område är ett område med gles bebyggelse som idag har enskild 
VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad 
VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. 

Behovs- och anslutningspotential
De ca 30 områden som kan ha behov av en förändrad VA-struktur har genomgått en 
behovsbedömning för att få en uppfattning om vart en förbättrad VA-lösning är mest angelägen. 
För mer info om behovs- och anslutningspotential se bilaga 1 och underlag till VA-planen.

Utbyggnadsområden för VA
Följande områden ska Allmänt VA byggas ut under planperioden 2022-2025:

Bosnäs (redan beslutad i VA-plan 2017-2020) och Klockarbo (Hovalida) 

Allmänt VA föreslås byggas ut under planperioden 2026-2029:  
Svarvhult i Sandared 

Utredningsområden för VA
Följande områden kan bli aktuella för allmän VA-utbyggnad eller gemensamhetsanläggning 
mellan 2026-2032, utan inbördes rangordning.

Skriftlig inventering gällande avloppssituationen samt utreda dricksvattensituationen:
Tosseryd

Utreda dricksvattensituationen:
Hallavägen, Almenäs/Lakhall, Lakhall, Mjöshult, Häla

Bevakningsområden för VA
Följande områden är troligen inte aktuella för allmän VA-utbyggnad fram till 2032. 

Områden som behöver bevakas genom bygglov och tillstånd för enskilda avlopp för att undvika 
långsam förtätning:
Nabbagatan, Munkahagen, Bovik, Funningen, Torpa-Hestra, Ryssbyhöjden, Lyckebovägen, 
Skansasjö, Sjögabo, Nabben/Sandvik, Viken

Områden som gradvis styckats av och därför behöver bevakas:
Vralen, Arås, Ryd (Gånghester), Varvhult

Enskilt VA-område
Följande områden bedöms inom överskådlig framtid inte ha behov av en förändrad VA-struktur:
Sundholmen (Lerbäck), Bua Strand, Råvik, Sävsjövik, Ebbared, Vänga, Patövik,
Sköttning, Tämta
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Översiktsplanens tillväxt planeras till stor del inom eller intill befintliga verksamhetsområden 
för allmänna vattentjänster och kommer bland annat leda till att vattenuttaget ökar i Öresjö 
och Dalsjöfors vattentäkter, mer dricksvatten ska produceras i Sjöbo och Dalsjöfors vattenverk. 
Inkommande belastning och flöde till Sobacken och Bogryds reningsverk blir högre och flödet 
blir högre i distributionssystemet kopplat till de orter som växer. 

Det finns även ett visst bebyggelsetryck i de omvandlingsområden som tas upp i bilaga 1, 
områden i vilken tillväxt kan ske mer eller mindre strukturerat.

Områden i behov av en förändrad VA-hantering för befintlig bebyggelse ges en framträdande 
del i VA-planen, då detta är grundläggande för kommunens bebyggelseutveckling. Som 
utgångspunkt gäller att allmänt VA byggs ut i alla områden där samlad nybebyggelse sker. 

Omvandlingsområden

Områden i behov av förändrad VA-försörjning
Borås kommun har ett trettiotal områden som står under bevakning kring behovet av kommunala 
vattentjänster. Då det är av stor vikt att staden har en långsiktig VA-planering där vi bygger 
ut kommunala vattentjänster, reviderades den behovsbedömning som gjordes inför den förra 
VA-planen. 

Syftet med att VA-utbyggnadsplanen har ett längre tidsperspektiv än fyra år, vilket är VA-planens 
antagandetid, är för att de boende i ett område dit vi planerar att gå fram med allmänna 
vattentjänster tidigt ska få information om dessa planer. 

Formellt antas varje utbyggnad genom att ett beslut om utvidgning av verksamhetsområdet 
tas av kommunfullmäktige. När beslutet om verksamhetsområde är taget ska, enligt Lagen 
om allmänna vattentjänster, den allmänna anläggningen byggas ut snarast. Detta beslut kan 
därmed inte tas i förtid utan tas i nära anslutning till faktisk utbyggnad av ledningsnätet. 

Kategorisering av områden 
Indelning av fastigheter har bedömts i fem kategorier. Fyra av kategorierna innehåller fastigheter 
som ligger i sammanhållen bebyggelse och i den femte glesbebyggelse. Kategorierna är:

• Allmänt VA-område är ett område som idag har tillgång till allmän VA-försörjning, 
antingen inom ett verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning (till exempel 
föreningar). Områden som redan är anslutna till allmänt VA har inte utretts vidare i 
denna VA-plan. 

• Utbyggnadsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning och 
som har behov av en förändrad VA-lösning. Borås Stad rekommenderas att fatta 
beslut om verksamhetsområde för allmänt VA, samt när i tid utbyggnaden ska ske. 

• Utredningsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som kan ha behov av en förändrad VA-struktur. Utredning behöver utföras 
för att visa vilket behov som finns samt vilka möjligheter som finns för att 
förbättra situationen. För områdena krävs ytterligare utredningar kring områdets 
avgränsningar, möjliga tekniska lösningar till VA-problemen samt om det finns 
ett kommunalt ansvar att lösa problemet eller inte. Utredning kan även visa att 
VA-försörjningen i ett område helt eller delvis går att lösa med enskilda eller 
gemensamma VA-anläggningar. 

Borås Stad  |   VA-plan       5

• Bevakningsområde för VA är ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som sannolikt inte har behov av en förändrad VA-struktur. Många 
VA-bevakningsområden kommer även i framtiden att ha enskild VA-försörjning, 
men med fler gemensamma lösningar. Bevakningsområden har mindre behov av en 
förändrad VA-försörjning än utredningsområden. Områdena behöver dock bevakas, 
eftersom VA-situationen kan förändras vid till exempel gradvisa avstyckningar 
utanför detaljplanelagt område samt vid exploatering, varpå nya bedömningar och 
avvägningar behöver göras. 

• Enskilt VA-område är ett område med gles bebyggelse som idag har enskild 
VA-försörjning och som inom överskådlig framtid inte har behov av en förändrad 
VA-struktur utan kommer att fortsätta ha enskild försörjning. 

Behovs- och anslutningspotential
De ca 30 områden som kan ha behov av en förändrad VA-struktur har genomgått en 
behovsbedömning för att få en uppfattning om vart en förbättrad VA-lösning är mest angelägen. 
För mer info om behovs- och anslutningspotential se bilaga 1 och underlag till VA-planen.

Utbyggnadsområden för VA
Följande områden ska Allmänt VA byggas ut under planperioden 2022-2025:

Bosnäs (redan beslutad i VA-plan 2017-2020) och Klockarbo (Hovalida) 

Allmänt VA föreslås byggas ut under planperioden 2026-2029:  
Svarvhult i Sandared 

Utredningsområden för VA
Följande områden kan bli aktuella för allmän VA-utbyggnad eller gemensamhetsanläggning 
mellan 2026-2032, utan inbördes rangordning.

Skriftlig inventering gällande avloppssituationen samt utreda dricksvattensituationen:
Tosseryd

Utreda dricksvattensituationen:
Hallavägen, Almenäs/Lakhall, Lakhall, Mjöshult, Häla

Bevakningsområden för VA
Följande områden är troligen inte aktuella för allmän VA-utbyggnad fram till 2032. 

Områden som behöver bevakas genom bygglov och tillstånd för enskilda avlopp för att undvika 
långsam förtätning:
Nabbagatan, Munkahagen, Bovik, Funningen, Torpa-Hestra, Ryssbyhöjden, Lyckebovägen, 
Skansasjö, Sjögabo, Nabben/Sandvik, Viken

Områden som gradvis styckats av och därför behöver bevakas:
Vralen, Arås, Ryd (Gånghester), Varvhult

Enskilt VA-område
Följande områden bedöms inom överskådlig framtid inte ha behov av en förändrad VA-struktur:
Sundholmen (Lerbäck), Bua Strand, Råvik, Sävsjövik, Ebbared, Vänga, Patövik,
Sköttning, Tämta
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Åtgärder
VA-planen anger vilka åtgärder som ska genomföras inom planperioden. Under åtgärderna 
listas både ansvarig nämnd samt vilka andra nämnder som ska delta i arbetet. Även andra 
berörda nämnder, bolag och privata aktörer ska bjudas in att delta i arbetet. 

1. Omvandlingsområden

1.1 Utreda den enskilda dricksvattensituationen. Utarbeta en modell för utredning av 
den kvalitativa och kvantitativa dricksvattenförsörjningen i områden med enskilda 
dricksvattentäkter eller gemensamhetsanläggningar.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden

2. Rening och fördröjning av dagvatten 
 Åtgärder för att möta EUs vattendirektiv, EUs klimatdirektiv, miljökvalitetsmål

2.1 Utreda och klargöra ansvarsfrågan samt finansiering i kommunen gällande dagvatten 
för både nya och befintliga system.

 Tid: 2022

 Ansvar: Kommunstyrelsen

2.2 Utarbeta förslag för hur dagvatten kan hanteras som resurs. Dagvatten som resurs kan 
berika stadsbilden genom att uppmana till rekreation och lek samt stärka naturvärden 
och biologisk mångfald

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Lokalförsörjningsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Tekniska 
nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden

2.3 Tydliggöra brand- och släckvattenhantering. För en effektiv brandbekämpning 
behöver staden ha en plan kring bl.a. tillgång till brandposter. Planen ska även 
innehålla hantering av släckvatten som kan förorena vattendrag och dricksvattentäkter 
samt orsaka skada på avloppsreningsverkets mikroorganismer. Planen ska tydliggöra 
hur risken för miljöskada ska kunna minimeras och vilken förmåga till att hantera 
släckvatten kommunen ska ha.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(SERF), Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden.

2.4 Utreda vilka åtgärder som bör genomföras för att förbättra befintlig 
dagvattenhantering. Åtgärderna ska syfta till att förbättra recipientstatusen och skapa 
säker avrinning.

 Tid: 2023–2025

 Ansvar: Klargörs efter att åtgärd 2.1 om ansvarsfrågan är genomförd.   
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3. Kvalitetssäkrad dricksvattenförsörjning 

 Åtgärder för att möta EUs nya dricksvattendirektiv, produktansvarslagen samt för att 
ställa om mot ett förändrat klimat. 

3.1 Utreda och planera för en klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Identifiera risker 
som finns för en försämrad vattenresurs och föreslå åtgärder.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Kommunstyrelsen

3.2 Ta fram ett strukturerat arbetssätt inom vattenskyddsområden för att minska 
spridning av oönskade ämnen till råvattnet.    

 Tid: 2022–2023

 Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden

 Delaktiga: Borås Energi, Miljö och Tekniska nämnden

4. Hållbar avloppshantering och vattentjänster 

 Åtgärder för att möta ev. revidering av avloppsförordningen, EUs vattendirektiv, 
kommande krav på återföring av näringsämnen till produktiv jordbruksmark samt för 
att ställa om till ett förändrat klimat.

4.1 Klargöra ansvar mellan VA-huvudman och andra utsläppare uppströms gällande 
föroreningar som avloppsreningsverken tar emot.

 Tid: 2022

 Ansvar: Kommunstyrelsen

 Delaktiga: Borås Energi och Miljö, Miljö- och konsumentnämnden

4.2 Återföring av slam från septik. Utreda möjligheten till separat omhändertagande och 
hygienisering av avloppsslam från septiktankar.

 Tid: 2022–2024

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden

4.3 Utreda möjligheten av användande av ett så kallat ”tekniskt vatten” till exempel renat 
avloppsvatten som alternativ till dricksvatten till spolning av ledningsnät, bevattning 
etc.

 Tid: 2022–2024

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden

Uppföljning
Åtgärderna under punkt 1–4 i tabellen ovan följs upp av Stadsledningskansliet en gång per 
år och rapporteras till  Kommunstyrelsen. 
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Åtgärder
VA-planen anger vilka åtgärder som ska genomföras inom planperioden. Under åtgärderna 
listas både ansvarig nämnd samt vilka andra nämnder som ska delta i arbetet. Även andra 
berörda nämnder, bolag och privata aktörer ska bjudas in att delta i arbetet. 

1. Omvandlingsområden

1.1 Utreda den enskilda dricksvattensituationen. Utarbeta en modell för utredning av 
den kvalitativa och kvantitativa dricksvattenförsörjningen i områden med enskilda 
dricksvattentäkter eller gemensamhetsanläggningar.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden

2. Rening och fördröjning av dagvatten 
 Åtgärder för att möta EUs vattendirektiv, EUs klimatdirektiv, miljökvalitetsmål

2.1 Utreda och klargöra ansvarsfrågan samt finansiering i kommunen gällande dagvatten 
för både nya och befintliga system.

 Tid: 2022

 Ansvar: Kommunstyrelsen

2.2 Utarbeta förslag för hur dagvatten kan hanteras som resurs. Dagvatten som resurs kan 
berika stadsbilden genom att uppmana till rekreation och lek samt stärka naturvärden 
och biologisk mångfald

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Lokalförsörjningsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Tekniska 
nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden

2.3 Tydliggöra brand- och släckvattenhantering. För en effektiv brandbekämpning 
behöver staden ha en plan kring bl.a. tillgång till brandposter. Planen ska även 
innehålla hantering av släckvatten som kan förorena vattendrag och dricksvattentäkter 
samt orsaka skada på avloppsreningsverkets mikroorganismer. Planen ska tydliggöra 
hur risken för miljöskada ska kunna minimeras och vilken förmåga till att hantera 
släckvatten kommunen ska ha.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(SERF), Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden.

2.4 Utreda vilka åtgärder som bör genomföras för att förbättra befintlig 
dagvattenhantering. Åtgärderna ska syfta till att förbättra recipientstatusen och skapa 
säker avrinning.

 Tid: 2023–2025

 Ansvar: Klargörs efter att åtgärd 2.1 om ansvarsfrågan är genomförd.   
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3. Kvalitetssäkrad dricksvattenförsörjning 

 Åtgärder för att möta EUs nya dricksvattendirektiv, produktansvarslagen samt för att 
ställa om mot ett förändrat klimat. 

3.1 Utreda och planera för en klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Identifiera risker 
som finns för en försämrad vattenresurs och föreslå åtgärder.

 Tid: 2022–2025

 Ansvar: Borås Energi och Miljö 

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Kommunstyrelsen

3.2 Ta fram ett strukturerat arbetssätt inom vattenskyddsområden för att minska 
spridning av oönskade ämnen till råvattnet.    

 Tid: 2022–2023

 Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden

 Delaktiga: Borås Energi, Miljö och Tekniska nämnden

4. Hållbar avloppshantering och vattentjänster 

 Åtgärder för att möta ev. revidering av avloppsförordningen, EUs vattendirektiv, 
kommande krav på återföring av näringsämnen till produktiv jordbruksmark samt för 
att ställa om till ett förändrat klimat.

4.1 Klargöra ansvar mellan VA-huvudman och andra utsläppare uppströms gällande 
föroreningar som avloppsreningsverken tar emot.

 Tid: 2022

 Ansvar: Kommunstyrelsen

 Delaktiga: Borås Energi och Miljö, Miljö- och konsumentnämnden

4.2 Återföring av slam från septik. Utreda möjligheten till separat omhändertagande och 
hygienisering av avloppsslam från septiktankar.

 Tid: 2022–2024

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden

4.3 Utreda möjligheten av användande av ett så kallat ”tekniskt vatten” till exempel renat 
avloppsvatten som alternativ till dricksvatten till spolning av ledningsnät, bevattning 
etc.

 Tid: 2022–2024

 Ansvar: Borås Energi och Miljö

 Delaktiga: Miljö- och konsumentnämnden, Tekniska nämnden

Uppföljning
Åtgärderna under punkt 1–4 i tabellen ovan följs upp av Stadsledningskansliet en gång per 
år och rapporteras till  Kommunstyrelsen. 
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Bilaga 
Beskrivning av de 29 omvandlings

områden som listats i VAplanen och 
står under bevakning kring behovet 

av kommunala vattentjänster. 

Figur 1. Översikt över områden i Borås Stad som har bedömts för behovs- och anslutnings potential för 
VA sedan 2017. Tosseryd har tillkommit 2021.



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

B 1464
2 Borås Stad  |   Bilaga VA-plan

Innehåll (följer ordningen i VA-planen, utifrån behov)

Klockarbo Hovalida – Utbyggnadsområde för VA (2022–2025) 3

Sandared, Svarvhult – Utbyggnadsområde för VA (2026–2029) 3

Tosseryd - Utredningsområde för VA (2022–2025) 4

Hallavägen – Utredningsområde för VA (2022–2026) 4

Almenäs (Lakhallsvägen) – Utredningsområde för VA (2022–2025) 5

Lakhall – Utredningsområde för VA (2022–2025) 5

Mjöshult – Utredningsområde för VA  (2022–2025) 6

Häla – Utredningsområde för VA (2022–2025) 6

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Häla. 6

Nabbagatan vid Västersjön – Bevakningsområde för VA (2022–2032) 7

Munkahagen (Fristad) – Bevakningsområde för VA (2022–2032) 7

Bovik – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 8

Funningen – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 8

Torpa-Hestra – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 9

Ryssbyhöjden (väster om vägen) – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 9

Lyckebovägen vid Lyckebo – Bevakningsområde för VA (2022–2032) 10

Skansasjö – Bevakningsområde för VA (2022-2032) 10

Sjögabo – Bevakningsområde för VA  (2022-2032) 11

Nabben (Sandvik) – Bevakningsområde för VA (2022-2025) 11

Viken vid Sandared – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 12

Sundholmen (Lerbäck) – Enskilt VA 13

Bua Strand – Enskilt VA 13

Råvik – Enskilt VA 14

Sävsjövik – Enskilt VA 14

Ebbared – Enskilt VA 15

Vänga – Enskilt VA 15

Patövik – Enskilt VA 16

Sköttning – Enskilt VA 16

Tämta – Enskilt VA 17

Nytillkomna områden, ej behovsbedömda, som läggs  
till listan över Bevakningsområde för VA  17

Vralen, Arås, Ryd (Gånghester) och Varvhult 17
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Klockarbo Hovalida – Utbyggnadsområde för VA (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Klockarbo (Hovalida).

Inom området finns totalt 21 hus, varav 11 bebos permanent. Permanentbosättningen och 
även fritidsbosättningen har ökat de senaste fem åren. Mer byggnation är att förvänta.

En ledning är under anläggande som går in i den södra delen av området, vilket kommer att 
möjliggöra avtalsanslutning för de boende i den södra delen. Tills beslut om verksamhetsområde 
tas och VA dras ut till hela området.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter. 
Möjligheten för andra lösningar är mycket begränsad på grund av tomternas storlek.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Öresjö, och området ligger delvis inom sekundär zon i vattenskyddsområdet. 

Sandared, Svarvhult – Utbyggnadsområde för VA (2026–2029)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Svarvhult.

Inom området finns totalt 45 hus, varav 38 bebos permanent. Nyproduktionen av hus i området 
är högt (10 nya hus) och permanentbosättningen har varit ökat (6 hushåll) de senaste fem åren.

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år. Nybyggda hus har nya avlopp.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Viaredssjön. 
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Innehåll (följer ordningen i VA-planen, utifrån behov)

Klockarbo Hovalida – Utbyggnadsområde för VA (2022–2025) 3

Sandared, Svarvhult – Utbyggnadsområde för VA (2026–2029) 3

Tosseryd - Utredningsområde för VA (2022–2025) 4

Hallavägen – Utredningsområde för VA (2022–2026) 4

Almenäs (Lakhallsvägen) – Utredningsområde för VA (2022–2025) 5

Lakhall – Utredningsområde för VA (2022–2025) 5

Mjöshult – Utredningsområde för VA  (2022–2025) 6

Häla – Utredningsområde för VA (2022–2025) 6

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Häla. 6

Nabbagatan vid Västersjön – Bevakningsområde för VA (2022–2032) 7

Munkahagen (Fristad) – Bevakningsområde för VA (2022–2032) 7

Bovik – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 8

Funningen – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 8

Torpa-Hestra – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 9

Ryssbyhöjden (väster om vägen) – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 9

Lyckebovägen vid Lyckebo – Bevakningsområde för VA (2022–2032) 10

Skansasjö – Bevakningsområde för VA (2022-2032) 10

Sjögabo – Bevakningsområde för VA  (2022-2032) 11

Nabben (Sandvik) – Bevakningsområde för VA (2022-2025) 11

Viken vid Sandared – Bevakningsområde för VA  (2022–2032) 12

Sundholmen (Lerbäck) – Enskilt VA 13

Bua Strand – Enskilt VA 13

Råvik – Enskilt VA 14

Sävsjövik – Enskilt VA 14

Ebbared – Enskilt VA 15

Vänga – Enskilt VA 15

Patövik – Enskilt VA 16

Sköttning – Enskilt VA 16

Tämta – Enskilt VA 17

Nytillkomna områden, ej behovsbedömda, som läggs  
till listan över Bevakningsområde för VA  17

Vralen, Arås, Ryd (Gånghester) och Varvhult 17
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Klockarbo Hovalida – Utbyggnadsområde för VA (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Klockarbo (Hovalida).

Inom området finns totalt 21 hus, varav 11 bebos permanent. Permanentbosättningen och 
även fritidsbosättningen har ökat de senaste fem åren. Mer byggnation är att förvänta.

En ledning är under anläggande som går in i den södra delen av området, vilket kommer att 
möjliggöra avtalsanslutning för de boende i den södra delen. Tills beslut om verksamhetsområde 
tas och VA dras ut till hela området.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter. 
Möjligheten för andra lösningar är mycket begränsad på grund av tomternas storlek.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Öresjö, och området ligger delvis inom sekundär zon i vattenskyddsområdet. 

Sandared, Svarvhult – Utbyggnadsområde för VA (2026–2029)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Svarvhult.

Inom området finns totalt 45 hus, varav 38 bebos permanent. Nyproduktionen av hus i området 
är högt (10 nya hus) och permanentbosättningen har varit ökat (6 hushåll) de senaste fem åren.

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år. Nybyggda hus har nya avlopp.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Viaredssjön. 
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Tosseryd - Utredningsområde för VA (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Tosseryd.

Inom området finns totalt 25 hus, varav 22 bebos permanent. Området är nytillkommet i 
VA-utbyggnadsplan 2022-2032.

För att få en överblick över avloppssituationen i området, behöver området inventeras. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Öresjö, och området ligger till stor del inom sekundär och tertiär zon i 
vattenskyddsområdet. 

Hallavägen – Utredningsområde för VA (2022–2026)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Hallavägen.

Inom området finns totalt 113 hus, varav 31 bebos permanent. Nyproduktionen av hus är 
relativt hög i området (8 nya hus) också permanentbosättningen har ökat (5 hus) de senaste 
fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Möjligheten för andra lösningar är mycket begränsad på grund av tomternas storlek och den 
bergiga terrängen.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Frisjön. 

4 Borås Stad  |   Bilaga VA-plan

Almenäs (Lakhallsvägen) – Utredningsområde för VA  
(2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Almenäs.

Inom området finns totalt 73 hus, varav 27 bebos permanent. Antal hus och permanentbosättningen 
har varit konstant de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till helt övervägande del består av wc till sluten tank eller 
torrtoalett, vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är brant och bergigt och 
strandnära vid Öresjö, som är vattentäkt för Borås.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Området klassades som ett område 
för enskilt VA i behovsbedömningen men dricksvattensituationen bör utredas.

Recipient är Öresjö.

Lakhall – Utredningsområde för VA (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Lakhall.

Inom området finns totalt 20 hus, varav 11 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
ökat något de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett, men 
också av minireningsverk vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är strandnära 
vid Öresjö, som är vattentäkt för Borås.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Området klassades som ett område 
för enskilt VA i behovsbedömningen men dricksvattensituationen bör utredas.

Recipient är Öresjö. 

Borås Stad  | Bilaga VA-plan          5



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

 B 1467

Tosseryd - Utredningsområde för VA (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Tosseryd.

Inom området finns totalt 25 hus, varav 22 bebos permanent. Området är nytillkommet i 
VA-utbyggnadsplan 2022-2032.

För att få en överblick över avloppssituationen i området, behöver området inventeras. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Öresjö, och området ligger till stor del inom sekundär och tertiär zon i 
vattenskyddsområdet. 

Hallavägen – Utredningsområde för VA (2022–2026)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Hallavägen.

Inom området finns totalt 113 hus, varav 31 bebos permanent. Nyproduktionen av hus är 
relativt hög i området (8 nya hus) också permanentbosättningen har ökat (5 hus) de senaste 
fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Möjligheten för andra lösningar är mycket begränsad på grund av tomternas storlek och den 
bergiga terrängen.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Frisjön. 
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Almenäs (Lakhallsvägen) – Utredningsområde för VA  
(2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Almenäs.

Inom området finns totalt 73 hus, varav 27 bebos permanent. Antal hus och permanentbosättningen 
har varit konstant de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till helt övervägande del består av wc till sluten tank eller 
torrtoalett, vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är brant och bergigt och 
strandnära vid Öresjö, som är vattentäkt för Borås.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Området klassades som ett område 
för enskilt VA i behovsbedömningen men dricksvattensituationen bör utredas.

Recipient är Öresjö.

Lakhall – Utredningsområde för VA (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Lakhall.

Inom området finns totalt 20 hus, varav 11 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
ökat något de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett, men 
också av minireningsverk vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är strandnära 
vid Öresjö, som är vattentäkt för Borås.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Området klassades som ett område 
för enskilt VA i behovsbedömningen men dricksvattensituationen bör utredas.

Recipient är Öresjö. 

Borås Stad  | Bilaga VA-plan          5



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

B 1468
6 Borås Stad  |   Bilaga VA-plan

Mjöshult – Utredningsområde för VA  (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Mjöshult.

Inom området finns totalt 96 hus, varav 30 bebos permanent. Bebyggelsetrycket i området är 
relativt högt (6 nya hus) de senaste fem åren, varav samtliga är permanentbostäder. Dessutom 
har 14 ytterligare fastigheter beretts för ytterligare byggnation.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Möjligheten för andra lösningar är i befintligt område mycket begränsad på grund av tomternas 
storlek och den bergiga terrängen. De ytterligare 14 fastigheterna som tillkommer kommer 
dock att anlägga en gemensamhetsanläggning.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Säven.

Häla – Utredningsområde för VA (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Häla.

Inom området finns totalt 40 hus, varav 19 bebos permanent. Nyproduktionen av hus i området 
är högt (6 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hus) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Möjligheten för andra lösningar är begränsad på grund av tomternas storlek och den bergiga 
terrängen.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Hälasjön. 
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Nabbagatan vid Västersjön – Bevakningsområde för VA   
(2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Nabbagatan.

Inom området finns totalt 48 hus, varav 30 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
varit konstant de fem åren men fritidsbosättningen genom nyproduktion av hus har ökat 
något (3 hus) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Västersjön. 

Munkahagen (Fristad) – Bevakningsområde för VA   
(2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Munkahagen.

Inom området finns totalt 25 hus, varav 5 bebos permanent. Permanentbosättningen har ökat 
något de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av torrtoaletter. Det vertikala skyddsavståndet 
är lågt i förhållande till Öresjö.

Det finns möjlighet för de boende att bli avtalskunder och ansluta sig till kommunalt vatten och 
avlopp i Pilvägen. I dagsläget är tre av de fem permanentbostäderna anslutna till kommunalt 
avlopp. Av det totalt tjugofem fastigheterna i området är nio stycken anslutna till kommunalt 
avlopp och ytterligare tre kommer att ansluta sig till hösten

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Öresjö. 
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Mjöshult – Utredningsområde för VA  (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Mjöshult.

Inom området finns totalt 96 hus, varav 30 bebos permanent. Bebyggelsetrycket i området är 
relativt högt (6 nya hus) de senaste fem åren, varav samtliga är permanentbostäder. Dessutom 
har 14 ytterligare fastigheter beretts för ytterligare byggnation.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Möjligheten för andra lösningar är i befintligt område mycket begränsad på grund av tomternas 
storlek och den bergiga terrängen. De ytterligare 14 fastigheterna som tillkommer kommer 
dock att anlägga en gemensamhetsanläggning.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Säven.

Häla – Utredningsområde för VA (2022–2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Häla.

Inom området finns totalt 40 hus, varav 19 bebos permanent. Nyproduktionen av hus i området 
är högt (6 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hus) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Möjligheten för andra lösningar är begränsad på grund av tomternas storlek och den bergiga 
terrängen.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Hälasjön. 
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Nabbagatan vid Västersjön – Bevakningsområde för VA   
(2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Nabbagatan.

Inom området finns totalt 48 hus, varav 30 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
varit konstant de fem åren men fritidsbosättningen genom nyproduktion av hus har ökat 
något (3 hus) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Västersjön. 

Munkahagen (Fristad) – Bevakningsområde för VA   
(2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Munkahagen.

Inom området finns totalt 25 hus, varav 5 bebos permanent. Permanentbosättningen har ökat 
något de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av torrtoaletter. Det vertikala skyddsavståndet 
är lågt i förhållande till Öresjö.

Det finns möjlighet för de boende att bli avtalskunder och ansluta sig till kommunalt vatten och 
avlopp i Pilvägen. I dagsläget är tre av de fem permanentbostäderna anslutna till kommunalt 
avlopp. Av det totalt tjugofem fastigheterna i området är nio stycken anslutna till kommunalt 
avlopp och ytterligare tre kommer att ansluta sig till hösten

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. 

Recipient är Öresjö. 
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Bovik – Bevakningsområde för VA  (2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Bovik 

Inom området finns totalt 31 hus, varav 18 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är lågt (1 nytt 
hus). Permanentbosättningen har ökat något, (4 hushåll) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder: infiltrationer, minireningsverk, wc till 
sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Bosjön. 

VA-huvudmannen kommer att gå förbi området med en överföringsledning mot Bosnäs. 
Om avtalskunder ska medges kräver det att de boende går ihop och bildar en samfällighet 
som ansvarar för utbyggnad och förvaltning av ett internt VA-nät. Kommunen upprättar då 
endast förbindelsepunkt till området till en obetydlig kostnad.

Funningen – Bevakningsområde för VA  (2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Funningen

Inom området finns totalt 41 hus, varav 37 bebos permanent. Det sker en viss nybyggnation 
i området (1 nytt hus) och permanentbosättningen har ökat något, (1 hushåll), de senaste 
fem åren.

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder: infiltrationer, minireningsverk, wc till 
sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Gasslången. Vid framdragning av överföringsledning mot Bosnäs kommer ledningen 
att gå förbi Funningen. De boende längs vägen kommer att få möjlighet att bli avtalskunder 
till kommunalt VA.

Torpa-Hestra – Bevakningsområde för VA  (2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad bild över Torpa Hestra (turkos i bild).

Inom området finns totalt 9 hus, varav 5 bebos permanent. Permanentbosättningen har varit 
konstant de fem åren.

Området har ett par hus som anslutit sig till det allmänna VA-nätet genom avtal, och andra 
hus kan följa efter. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient saknas. 

Ryssbyhöjden (väster om vägen) – Bevakningsområde för VA  
(2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Ryssbyhöjden.

Inom området finns totalt 10 hus, varav 7 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är lågt. 
Permanentbosättningen har minskat något, (1 hushåll), de senaste fem åren.

Området har mestadels enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år med ett fåtal nyare 
infiltrationsanläggningar. De boende på den östra sidan av vägen har tagits in i verksamhetsområde 
för kommunalt avlopp. Området på den västra sidan av vägen är bergigt och brant och det 
kan vara svårt att anlägga infiltrationsanläggningar.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Ryssbybäcken. 
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Bovik – Bevakningsområde för VA  (2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Bovik 

Inom området finns totalt 31 hus, varav 18 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är lågt (1 nytt 
hus). Permanentbosättningen har ökat något, (4 hushåll) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder: infiltrationer, minireningsverk, wc till 
sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Bosjön. 

VA-huvudmannen kommer att gå förbi området med en överföringsledning mot Bosnäs. 
Om avtalskunder ska medges kräver det att de boende går ihop och bildar en samfällighet 
som ansvarar för utbyggnad och förvaltning av ett internt VA-nät. Kommunen upprättar då 
endast förbindelsepunkt till området till en obetydlig kostnad.

Funningen – Bevakningsområde för VA  (2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Funningen

Inom området finns totalt 41 hus, varav 37 bebos permanent. Det sker en viss nybyggnation 
i området (1 nytt hus) och permanentbosättningen har ökat något, (1 hushåll), de senaste 
fem åren.

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder: infiltrationer, minireningsverk, wc till 
sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Gasslången. Vid framdragning av överföringsledning mot Bosnäs kommer ledningen 
att gå förbi Funningen. De boende längs vägen kommer att få möjlighet att bli avtalskunder 
till kommunalt VA.

Torpa-Hestra – Bevakningsområde för VA  (2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad bild över Torpa Hestra (turkos i bild).

Inom området finns totalt 9 hus, varav 5 bebos permanent. Permanentbosättningen har varit 
konstant de fem åren.

Området har ett par hus som anslutit sig till det allmänna VA-nätet genom avtal, och andra 
hus kan följa efter. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient saknas. 

Ryssbyhöjden (väster om vägen) – Bevakningsområde för VA  
(2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Ryssbyhöjden.

Inom området finns totalt 10 hus, varav 7 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är lågt. 
Permanentbosättningen har minskat något, (1 hushåll), de senaste fem åren.

Området har mestadels enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år med ett fåtal nyare 
infiltrationsanläggningar. De boende på den östra sidan av vägen har tagits in i verksamhetsområde 
för kommunalt avlopp. Området på den västra sidan av vägen är bergigt och brant och det 
kan vara svårt att anlägga infiltrationsanläggningar.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Ryssbybäcken. 
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Lyckebovägen vid Lyckebo – Bevakningsområde för VA   
(2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Lyckebovägen, Lyckebo.

Inom området finns totalt 24 hus, varav 21 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
varit konstant de fem åren. Ingen nyproduktion har skett.

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Viaredsjön. 

Skansasjö – Bevakningsområde för VA (2022-2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Skansasjö.

Inom området finns totalt 28 hus, varav 11 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är relativt 
högt. Permanentbosättningen har ökat de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Ett par hus kommer snart att ansluta sig till det allmänna VA-nätet genom avtal, då en 
överföringsledning från Aplared passerar helt nära. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Skansasjö. 
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Sjögabo – Bevakningsområde för VA  (2022-2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sjögabo.

Inom området finns totalt 31 hus, varav 12 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
ökat något de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoaletter, 
men nya infiltrationer och minireningsverk har tillkommit de senaste åren.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Sävsjön. 

Nabben (Sandvik) – Bevakningsområde för VA (2022-2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Nabben (Sandvik).

Inom området finns totalt 27 hus, varav 15 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
varit konstant de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett, men 
också av minireningsverk vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är strandnära 
vid Öresjö, som är vattentäkt för Borås.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Öresjö. 
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Lyckebovägen vid Lyckebo – Bevakningsområde för VA   
(2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Lyckebovägen, Lyckebo.

Inom området finns totalt 24 hus, varav 21 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
varit konstant de fem åren. Ingen nyproduktion har skett.

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Viaredsjön. 

Skansasjö – Bevakningsområde för VA (2022-2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Skansasjö.

Inom området finns totalt 28 hus, varav 11 bebos permanent. Bebyggelsetrycket är relativt 
högt. Permanentbosättningen har ökat de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Ett par hus kommer snart att ansluta sig till det allmänna VA-nätet genom avtal, då en 
överföringsledning från Aplared passerar helt nära. 

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Skansasjö. 
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Sjögabo – Bevakningsområde för VA  (2022-2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sjögabo.

Inom området finns totalt 31 hus, varav 12 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
ökat något de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoaletter, 
men nya infiltrationer och minireningsverk har tillkommit de senaste åren.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Sävsjön. 

Nabben (Sandvik) – Bevakningsområde för VA (2022-2025)

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Nabben (Sandvik).

Inom området finns totalt 27 hus, varav 15 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
varit konstant de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett, men 
också av minireningsverk vilket är lämpliga lösningar med tanke på att området är strandnära 
vid Öresjö, som är vattentäkt för Borås.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Öresjö. 
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Viken vid Sandared – Bevakningsområde för VA  (2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad bild över Viken vid Sandared.

Inom området finns totalt 26 hus, varav 18 bebos permanent. Antalet hus har varit konstant 
men permanentbosättningen har ökat något (2 hushåll) de senaste fem åren. 

En ledning är under anläggande som går in i den södra delen av området, vilket kommer att 
möjliggöra avtalsanslutning för de boende i den södra delen. Tills beslut om verksamhetsområde 
tas och VA dras ut till hela området.

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient Viaredsjön.
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Sundholmen (Lerbäck) – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sundholmen (Lerbäck).

Inom området finns totalt 64 hus, varav 34 bebos permanent. Bebyggelsetrycket i området är 
högt (14 nya hus) och permanentbosättningen har ökat (3 hus) de senaste fem åren.

Området består av två delar: den västra, Lerbäck, och den östra, Nabbaviksvägen. Respektive 
område försörjs av varsin vattentäkt. För de enskilda avloppen gäller att Lerbäck har en, 
gemensam markbädd för 100 pe som fungerar mycket bra. Nabbaviksvägen har övervägande 
wc till sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten hos de båda vattentäkterna är god. Lerbäcks vattentäkt ligger precis 
på gränsen för att omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Nabbagatan 
ligger under gränsen.

Recipient är Tolken.

Bua Strand – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Bua Strand.

Inom området finns totalt 42 hus, varav 6 bebos permanent. Nyproduktionen av hus är 
relativt högt i området (8 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hushåll) de 
senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Stora Hålsjön.
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Viken vid Sandared – Bevakningsområde för VA  (2022–2032)

Bild ovan: Ut- och inzoomad bild över Viken vid Sandared.

Inom området finns totalt 26 hus, varav 18 bebos permanent. Antalet hus har varit konstant 
men permanentbosättningen har ökat något (2 hushåll) de senaste fem åren. 

En ledning är under anläggande som går in i den södra delen av området, vilket kommer att 
möjliggöra avtalsanslutning för de boende i den södra delen. Tills beslut om verksamhetsområde 
tas och VA dras ut till hela området.

Området har många enskilda avlopp som är äldre än 20-30 år.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient Viaredsjön.
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Sundholmen (Lerbäck) – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sundholmen (Lerbäck).

Inom området finns totalt 64 hus, varav 34 bebos permanent. Bebyggelsetrycket i området är 
högt (14 nya hus) och permanentbosättningen har ökat (3 hus) de senaste fem åren.

Området består av två delar: den västra, Lerbäck, och den östra, Nabbaviksvägen. Respektive 
område försörjs av varsin vattentäkt. För de enskilda avloppen gäller att Lerbäck har en, 
gemensam markbädd för 100 pe som fungerar mycket bra. Nabbaviksvägen har övervägande 
wc till sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten hos de båda vattentäkterna är god. Lerbäcks vattentäkt ligger precis 
på gränsen för att omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten. Nabbagatan 
ligger under gränsen.

Recipient är Tolken.

Bua Strand – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Bua Strand.

Inom området finns totalt 42 hus, varav 6 bebos permanent. Nyproduktionen av hus är 
relativt högt i området (8 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hushåll) de 
senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Stora Hålsjön.
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Råvik – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Råvik.

Inom området finns totalt 15 hus, varav 11 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck 
i området. Permanentbosättningen har ökat (3 hus) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del är äldre än 20-30 år.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Stora Dalsjön.

Sävsjövik – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sävsjövik.

Inom området finns totalt 15 hus, varav 5 bebos permanent. Antalet hushåll har minskat (1 
hus) de senaste fem åren, permanentbosättningen med samma antal.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Sävsjön.
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Ebbared – Enskilt VA

Bild ovan: Utzoomad och inzoomad vy över Ebbared.

Inom området finns totalt 28 hus, varav 22 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
ökat något, (1 hushåll) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Hålsjön.

Vänga – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Vänga.

Inom området finns totalt 25 hus, varav 18 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck 
i området (6 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hus) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till helt övervägande del består av infiltrationer, av vilka 
de flesta är av nyare datum.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Recipient är Vänga Damm. 
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Råvik – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Råvik.

Inom området finns totalt 15 hus, varav 11 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck 
i området. Permanentbosättningen har ökat (3 hus) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del är äldre än 20-30 år.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Stora Dalsjön.

Sävsjövik – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Sävsjövik.

Inom området finns totalt 15 hus, varav 5 bebos permanent. Antalet hushåll har minskat (1 
hus) de senaste fem åren, permanentbosättningen med samma antal.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank eller torrtoalett.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Sävsjön.
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Ebbared – Enskilt VA

Bild ovan: Utzoomad och inzoomad vy över Ebbared.

Inom området finns totalt 28 hus, varav 22 bebos permanent. Permanentbosättningen har 
ökat något, (1 hushåll) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till stor del består av wc till sluten tank och torrtoaletter.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Hålsjön.

Vänga – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Vänga.

Inom området finns totalt 25 hus, varav 18 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck 
i området (6 nya hus) men permanentbosättningen har minskat (1 hus) de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till helt övervägande del består av infiltrationer, av vilka 
de flesta är av nyare datum.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om. Recipient är Vänga Damm. 
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Patövik – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Patövik.

Inom området finns totalt 14 hus, varav tre bebos permanent. Permanentbosättningen har 
varit konstant de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till övervägande del är wc till sluten tank.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Yttre Åsunden. 

Sköttning – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Skötting.

Inom området finns totalt 15 hus, varav 9 bebos permanent. Antalet boende i området har 
minskat (1 hus) de senaste fem åren och permanentbosättningen lika mycket.

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Stora Valsjön. 
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Tämta – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Tämta.

Inom området finns totalt 43 hus, varav 14 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck 
i området (4 nya hus) men permanentbosättningen har varit konstant de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till övervägande del är wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Övriga anläggningar har moderniserats de senaste åren.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Säven.  

Nytillkomna områden, ej behovsbedömda, som läggs till 
listan över Bevakningsområde för VA 

Vralen, Arås, Ryd (Gånghester) och Varvhult

Bild ovan: Utzoomad vy över ytterligare VA-bevakningsområden som bör behovsbedömas 
till nästa VA-plan (2026–2029).
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Patövik – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Patövik.

Inom området finns totalt 14 hus, varav tre bebos permanent. Permanentbosättningen har 
varit konstant de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till övervägande del är wc till sluten tank.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Yttre Åsunden. 

Sköttning – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Skötting.

Inom området finns totalt 15 hus, varav 9 bebos permanent. Antalet boende i området har 
minskat (1 hus) de senaste fem åren och permanentbosättningen lika mycket.

Området har enskilda avlopp av olika slag och ålder.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Stora Valsjön. 
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Tämta – Enskilt VA

Bild ovan: Ut- och inzoomad vy över Tämta.

Inom området finns totalt 43 hus, varav 14 bebos permanent. Det finns ett visst bebyggelsetryck 
i området (4 nya hus) men permanentbosättningen har varit konstant de senaste fem åren.

Området har enskilda avlopp som till övervägande del är wc till sluten tank eller torrtoalett. 
Övriga anläggningar har moderniserats de senaste åren.

Dricksvattenkvaliteten har Borås Stad ingen kännedom om.

Recipient är Säven.  

Nytillkomna områden, ej behovsbedömda, som läggs till 
listan över Bevakningsområde för VA 

Vralen, Arås, Ryd (Gånghester) och Varvhult

Bild ovan: Utzoomad vy över ytterligare VA-bevakningsområden som bör behovsbedömas 
till nästa VA-plan (2026–2029).
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
1(4) 

Datum 
2022-02-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00778 1.2.2.0 

 
Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 
 

 

 

Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)  

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Vatten- och 
avloppsförsörjningsplan (VA-plan) för Borås 2022-2025 och ser positivt på att 
delta i det kommande arbete, utifrån nämndens befintliga ansvarsområden. Fritids- 
och folkhälsonämnden har fler reflektioner hur VA-planen relaterar till nämndens 
ansvarsområden såsom exempelvis föreningsanläggningar, badplatser, leder. Vidare 
vill Fritids- och folkhälsonämnden poängtera vikten av att relevanta delar inom 
uppdraget ”Vattensäker kommun” omhändertas i aktuella sammanhang, t.ex. vid 
bildande av nya dagvattenanläggningar. Nämnden ser positivt på att vara delaktig i 
den åtgärd i VA-planen som berör deras verksamhetsområde.  
 
Svar:  

Noteras 

 
Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på förslaget till VA-plan och tillstyrker 
remissen. 

Svar:  

Noteras 

 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat synpunkter som nedan redovisas i 
korthet. Miljö- och konsumentnämnden håller med om slutsatserna i VA-plan med 
bilagor. Utöver detta har de inkommit med övergripande kommentarer kring idag 
kända naturvärden och förslag på hur naturhänsyn kan tas. Exempelvis att Borås 
Energi och Miljö inför projektering och i utredningsskeden ska titta på naturens 
förutsättningar och genomföra naturvärdesinventeringar i olika 
projekteringsskeden.  
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Kungsgatan 55 
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boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
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Datum 
2022-02-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00778 1.2.2.0 

 
Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 
 

 

 

Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)  

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Vatten- och 
avloppsförsörjningsplan (VA-plan) för Borås 2022-2025 och ser positivt på att 
delta i det kommande arbete, utifrån nämndens befintliga ansvarsområden. Fritids- 
och folkhälsonämnden har fler reflektioner hur VA-planen relaterar till nämndens 
ansvarsområden såsom exempelvis föreningsanläggningar, badplatser, leder. Vidare 
vill Fritids- och folkhälsonämnden poängtera vikten av att relevanta delar inom 
uppdraget ”Vattensäker kommun” omhändertas i aktuella sammanhang, t.ex. vid 
bildande av nya dagvattenanläggningar. Nämnden ser positivt på att vara delaktig i 
den åtgärd i VA-planen som berör deras verksamhetsområde.  
 
Svar:  

Noteras 

 
Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på förslaget till VA-plan och tillstyrker 
remissen. 

Svar:  

Noteras 

 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat synpunkter som nedan redovisas i 
korthet. Miljö- och konsumentnämnden håller med om slutsatserna i VA-plan med 
bilagor. Utöver detta har de inkommit med övergripande kommentarer kring idag 
kända naturvärden och förslag på hur naturhänsyn kan tas. Exempelvis att Borås 
Energi och Miljö inför projektering och i utredningsskeden ska titta på naturens 
förutsättningar och genomföra naturvärdesinventeringar i olika 
projekteringsskeden.  
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Miljö- och konsumentnämnden anser att ledningsarbete på tomter inte bör göras 
innan det finns bygglov för tomten. Detta för att inte riskera att skada naturvärden 
i onödan om tomten aldrig blir bebyggd. 
 
Miljö- och konsumentnämnden lyfter att planerna med dricksvattentäkt i  
sjön Tolken bör nämnas i VA-plan och bilagan PM.  
 

Svar:  
Synpunkterna kring naturvärden är förmedlade till Borås Energi och Miljö. 
Naturvärden är kopplat till projekteringen och är inte underlag för bedömning av 
behovet av allmänna vattentjänster. Därför kommer Borås Energi och Miljö istället 
ta med sig synpunkterna in i projekteringsskedet.  
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster kan inte hänsyn tas till om det finns 
bygglov eller inte och oavsett om fastigheten är bebyggd eller ej. Det är behovet av 
allmänna vattentjänster som styr. Det är dock viktigt att i gamla detaljplaner inte 
föregå bygglovsgivning. Detta behöver Borås Stad och Borås Energi och Miljö 
hitta samverkansmetoder kring och blir en del av arbetet med implementering av 
VA-planen.  
 
Om Borås Energi och Miljö inte skulle gå ut med ledningsnät till obebyggda 
fastigheter så arbetar vi inte utifrån intentionen i lagstiftningen. Det skulle även 
leda till att grannar i samma bostadsområde skulle få betala olika för sina 
vattentjänster då taxan höjs från år till år, vilket leder till mycket diskussioner och 
ifrågasättanden. 
 
Angående Tolken som dricksvattentäkt har det lagts till skrivningar i VA-plan och 
bilagan PM. Fokus i VA-planen har lagts på de VA-frågor som behöver involvera 
både stadens olika förvaltningar och Borås Energi och miljö. Då dricksvattentäkt 
Tolken är inom BEM verksamhetsområde har detta inte berörts i VA-planen.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillstyrka remissen, under förutsättning att 
nämndens synpunkter tas i beaktande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tycker det går att förtydliga att än mer ökade krav 
utifrån klimat- och miljöaspekter innebär ett utökat utredningsbehov av dagvatten 
och skyfall i samband med att nya detaljplaner tas fram.  
 
I VA-plan föreslås allmänt VA byggas ut i Svarvhult. Samhällsbyggnadsnämnden 
noterar att nämnden inte har ett uppdrag för att planlägga området och undrar om 
ett sådant behov finns. Nämnden behöver i så fall få ett sådant uppdrag. Det 
samma gäller området Klockarbo.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden lyfter att det i Borås stads översiktsplan står att ny 
bebyggelse inte bör tillåtas inom områden med behov av förändrad VA-försörjning 
och anser att det bör tydliggöras om bevakningsområde är en sådan områdestyp.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden vill att det förtydligas vad det innebär att bevakning ska 
göras genom bygglov för att undvika långsam förtätning. Samt om bevakningens 
syfte är att inte tillåta mer byggnation och förtätning i områdena, eller om det finns 
plats för ytterligare tomter ur ett VA-perspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden anser 
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att bevakningen i första hand bör ske genom Borås Energi och Miljö och ser behov 
av gemensamma riktlinjer och täta dialoger.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser att föreslagna åtgärder för dagvatten är 
betydelsefulla både för en långsiktigt hållbar stadsplanering, men även för en 
effektiv planprocess genom bättre samsyn mellan stadens förvaltningar och bolag.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden önskar att skyfallsfrågan ska tas med som en egen 
åtgärdspunkt alternativ läggas in i en av de befintliga. 
 
Svar: 

VA-planen har förtydligats med att ökade krav från klimat- och miljöaspekter 
innebär ökat utredningsbehov av dagvatten och skyfall i 
samhällsbyggnadsprocessen.  Borås Energi och Miljö och Miljöförvaltningen har 
även en framtagen tagit fram en matris som stöd för bedömning utav behov av 
rening och fördröjning av dagvatten.  
 
I Svarvhult och Klockarbo så kan det finnas ett behov av detaljplaner när allmän 
VA byggs ut. Diskussionen om eventuella uppdrag görs när behov finns med 
respekt för att detaljplaneprocessen tar tid.  
 
Det stämmer att Borås stads Översiktsplan nämner att ny bebyggelse inte bör 
tillåtas inom områden med behov av förändrad VA-försörjning. Denna koppling 
till bevakningsområden VA har förtydligats i VA-planen. Det stämmer att 
bevakningens syfte är att inte tillåta mer byggnation och förtätning i områdena 
samt att det inte finns plats för ytterligare tomter, ur ett VA-perspektiv.  
 
Borås Energi och Miljö bevakar i dagsläget inte bygglov utanför 
verksamhetsområden, men samverkan kommer ske för gemensamma riktlinjer och 
täta dialoger.  
 
När VA-planen är antagen kommer diskussioner genomföras över 
förvaltningsgränser för att analysera vad VA-planen innebär och hur samverkan 
bäst genomförs.  
 
Skyfall är egentligen inte en VA-fråga och det är viktigt att skilja på skyfall som 
kortsiktigt svämmar över och det som mättar marken. Borås Stad har i dagsläget ett 
fungerande arbete med skyfall så som skyfallskartering, modelleringsprogram för 
skyfall, framtagande av strukturskisser där skyfallsplanering integreras och energi- 
och klimatstrategins handlingsplaner. Gällande dagvatten kommer de frågorna 
framförallt hanteras i den koncernövergripande dagvattengruppen. Det finns även 
en åtgärd i VA-planen för att uppnå ett framgångsrikt arbete med dagvatten inom 
kommunkoncernen, se ”2.1 Utreda och klargöra ansvarsfrågan samt finansiering i 
kommunen gällande dagvatten för både nya och befintliga system.”  
 

 

Servicenämnden 
Servicenämnden beslutar att avstå från yttrande. 
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
(VA-plan) för Borås 2022-2025. Tekniska nämnden yttrar att de kan vara 
behjälpliga i åtgärderna 2:3, 3:2 och 4:1.  
 
Svar:  
Noteras. Tekniska nämnden är tillagda som delaktiga på åtgärderna 2:3 och 3:2. 
Gällande åtgärd 4:1 producerar inte tekniska annat än ett hushållsspillvatten och 
blir därför inte berörda.  
 

Bolag och Råd 
 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö tillstyrker remissen 

Extern remissinstans  
 
Extern remissinstans, SERF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Räddningstjänsten ser positivt på initiativet om att ta fram en plan gällande 
kommunens förmåga att hantera släckvatten. Räddningstjänsten, Borås Energi- och 
miljö och kommunen måste ha en gemensam plan för hur släckvatten ska hanteras 
och tydliggöra respektive ansvarsområde.  
 
Räddningstjänsten lyfter att det i VA-planen inte nämns hur staden ser på att 
tillgodose behovet av brandposter i det allmänna vattenledningsnätet. Det är 
räddningstjänstens uppfattning att brandposter är en kommunal fråga och att 
kommunens VA-huvudman bör ha tydliga direktiv kring hur behov av brandposter 
ska tillgodoses och finansieras. VA-planen bör kompletteras med att frågan om 
brandposter ska utredas i samråd mellan BEM, Borås Stad och SÄRF.  
 
Svar:  
VA-planen har uppdaterats med en åtgärd som inkluderar både brandvatten och 
släckvatten. 

 

 

 

 
       
 

Underlag – Utredning av behov och anslutningspotential 
för VA-försörjning 
 

Innehåll 
1. Mål och syfte ................................................................................................................... 1 

2. Områden i behov av förändrad VA-struktur - arbetsgång ....................................... 1 

3. Utredningsområden ....................................................................................................... 2 

4. Behovsanalys ................................................................................................................... 5 

5. Potential allmän VA-anslutning ................................................................................... 7 

6. Behovsmodell ............................................................................................................... 10 

7. Modell för att bedöma anslutningspotential............................................................. 10 

8. Resultat behov och potential ...................................................................................... 10 
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Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
(VA-plan) för Borås 2022-2025. Tekniska nämnden yttrar att de kan vara 
behjälpliga i åtgärderna 2:3, 3:2 och 4:1.  
 
Svar:  
Noteras. Tekniska nämnden är tillagda som delaktiga på åtgärderna 2:3 och 3:2. 
Gällande åtgärd 4:1 producerar inte tekniska annat än ett hushållsspillvatten och 
blir därför inte berörda.  
 

Bolag och Råd 
 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö tillstyrker remissen 

Extern remissinstans  
 
Extern remissinstans, SERF, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Räddningstjänsten ser positivt på initiativet om att ta fram en plan gällande 
kommunens förmåga att hantera släckvatten. Räddningstjänsten, Borås Energi- och 
miljö och kommunen måste ha en gemensam plan för hur släckvatten ska hanteras 
och tydliggöra respektive ansvarsområde.  
 
Räddningstjänsten lyfter att det i VA-planen inte nämns hur staden ser på att 
tillgodose behovet av brandposter i det allmänna vattenledningsnätet. Det är 
räddningstjänstens uppfattning att brandposter är en kommunal fråga och att 
kommunens VA-huvudman bör ha tydliga direktiv kring hur behov av brandposter 
ska tillgodoses och finansieras. VA-planen bör kompletteras med att frågan om 
brandposter ska utredas i samråd mellan BEM, Borås Stad och SÄRF.  
 
Svar:  
VA-planen har uppdaterats med en åtgärd som inkluderar både brandvatten och 
släckvatten. 

 

 

 

 
       
 

Underlag – Utredning av behov och anslutningspotential 
för VA-försörjning 
 

Innehåll 
1. Mål och syfte ................................................................................................................... 1 

2. Områden i behov av förändrad VA-struktur - arbetsgång ....................................... 1 

3. Utredningsområden ....................................................................................................... 2 

4. Behovsanalys ................................................................................................................... 5 

5. Potential allmän VA-anslutning ................................................................................... 7 

6. Behovsmodell ............................................................................................................... 10 

7. Modell för att bedöma anslutningspotential............................................................. 10 

8. Resultat behov och potential ...................................................................................... 10 
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1. Mål och syfte 
Denna utredning ska på ett övergripande sätt redogöra vilka områden i kommunen 
som kan ha behov av förändrad VA-försörjning. Behovet bedöms genom ett antal 
kriterier baserade på samhälls-, miljö-, och hälsofaktorer.  Målsättningen är att 
bedöma alla områden med samlad bebyggelse i kommunen, som har enskilt VA-
försörjning, enligt § 6, i Lagen om allmänna vattentjänster.  
 
§ 6 i Lagen om allmänna vattentjänster lyder:  
 
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 
ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet 
genom en allmän va- anläggning. 
 
Det är detta behovet som denna utredning fokuserar på och översiktligt ska ge svar 
på om så föreligger.  
 
Bedömda områden ska även genomgå en analys av potentialen till allmän anslutning. 
Potentialen bedöms utefter ett antal kriterier baserade på bland annat närhet till 
allmänt nät, topografiska förutsättningar i området och samordningsvinster med 
andra områden vid en eventuell utbyggnad. Potentialbedömningen kan användas för 
att föreslå att alternativ till allmän anslutning där behov finns, t.ex. 
gemensamhetsanläggning. 
För att kunna lämna ett definitivt besked om behov av förändrad VA-försörjning 
behövs ett bra underlag och kunskap om området.  
 
Denna översiktliga utredning kommer lämna förslag på om man behöver arbeta 
vidare med något av områdena. Det kan innebära ytterligare mer detaljerade 
utredningar om vilken VA-hantering som är lämplig i området samt att förbättra 
kunskapen kring om behov verkligen föreligger.  
För områden som förslås anslutas till allmänt VA under den första planperioden 
kommer mer detaljerade PM arbetas fram. 
 
Detta dokument är underlag till Borås Stads VA-plan.  

2. Områden i behov av förändrad VA-struktur - 
arbetsgång 

Vi har ett trettiotal områden inom kommunen där det kan finnas ett behov av 
allmänna vattentjänster. Underlag tas fram som beskriver nuläget i respektive område 
och områdena jämförs med varandra och prioriteras inbördes. För att göra så 
används en matris för bedömning av behov och potential. Syftet med matrisen är att 
ha ett styrt arbetssätt för att göra likartade bedömningar över tid. 
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Följande kronologiska arbetsgång har använts för hur områden, som har behov av en 
förändrad VA-lösning, har identifieras, värderas och prioriteras:  
 

1. Områden med tät bebyggelse har identifieras genom kartinventering och 
benämns utredningsområden 

2. Samtliga områden bedöms i en behovsanalys. Analysen genomförs på 
samhälle, miljö och hälsa.  

3. Samtliga områden genomgår en analys av potential för anslutning. 
Potentialen till anslutning är grundade på funktions- och teknikkriterier. 

4. Alla områden indelas i kategorier utefter vilken typ av VA-försörjning som 
föreslås. 

5. Förslag till utbyggnadsordning för 2022-2029 
 

3. Utredningsområden 
 

 
Figur 1. Områden som har bedömts för behovs- och anslutningspotential för VA sedan 2017. Tosseryd har tillkommit 2021. 
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Med den tidigare VA-planen, som beslutades år 2016 identifierades områden som 
behövde utredas vidare, vilka återkommer i denna plan. Ytterligare fem områden har 
tillkommit sedan dess. 
 
Den förra VA-planen samt denna har baserats på kriterierna nedan och tidigare och 
nyligen utförda utredningar och dokumentation kring VA-förhållandena i staden. I 
handlingsplanen för avlopp i områden med blandad fritids- och permanentboende, 
från 2005, hade ett antal områden pekats ut som möjliga saneringsområden där 
behov identifierats att se över VA-situationen. Även tidigare VA-saneringsplaner från 
början av 2000-talet har pekat på områden där en annan VA-hantering kan behövas.   
 
Enskilt VA-område och Allmänt VA-område omfattas inte av föreliggande analys för 
att bedöma prioritering för utbyggnad av verksamhetsområde för allmänt VA.   
 
Kommunal VA-planering handlar om att bedöma behovet att kommunala 
vattentjänster med avseende på dricks-, spill och dagvatten. De bedömningar som 
har gjorts i VA-plan är till största delen kopplade till behovet av kommunalt avlopp, 
då underlag saknas idag för att bedöma behovet av kommunalt dricksvatten hos de 
som har enskilda dricksvattentäkter. Både med avseende på kvantitet och på kvalitet. 
Att ta fram ett sådant underlag finns därför med som en aktivitet i VA-plan. 
 
Liksom vid framtagandet av den förra VA-planen har följande kriterier använts vid 
bedömningen om ett område ska klassificeras som ett utredningsområde och ingå i 
behovsanalysen:  
 

1. Området består av minst 20 samlade1 hushåll.  
 

2. Området består av 10 hushåll eller fler som ligger samlade och närhet2 till 
befintligt VA-nät  
 

3. Området består av 10 hushåll eller fler som ligger samlade och i, eller mindre 
än 100 meter från, som är särskilt känsligt område.3  
 

Anledningen till att 20 samlade hushåll har använts som kriterier beror på rättsfall 
och prejudicerande domar visat att det är vid denna storlek på samlad bebyggelse 
skyldigheten för kommunen att ordna allmänna vattentjänster i ett större 
sammanhang föreligger enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster med hänsyn till 
skyddet av människors hälsa. När det gäller skyddet för miljön har man i 
prejudicerande rättsfall sträckt sig så långt ned som till en handfull fastigheter när 

                                           
1 Hushållen skall gränsa till varandra eller endast vara avskilda av väg, park, mindre naturområden, torg eller motsvarande. 
2 200 m kan betraktas som utgångspunkt i bedömningen 
3 Kan vara vattenskyddsområde, vattentäkt, vattendrag med hög skyddsnivå, höga naturvärden, vattendrag som inte har god 
ekologisk status.  
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Med den tidigare VA-planen, som beslutades år 2016 identifierades områden som 
behövde utredas vidare, vilka återkommer i denna plan. Ytterligare fem områden har 
tillkommit sedan dess. 
 
Den förra VA-planen samt denna har baserats på kriterierna nedan och tidigare och 
nyligen utförda utredningar och dokumentation kring VA-förhållandena i staden. I 
handlingsplanen för avlopp i områden med blandad fritids- och permanentboende, 
från 2005, hade ett antal områden pekats ut som möjliga saneringsområden där 
behov identifierats att se över VA-situationen. Även tidigare VA-saneringsplaner från 
början av 2000-talet har pekat på områden där en annan VA-hantering kan behövas.   
 
Enskilt VA-område och Allmänt VA-område omfattas inte av föreliggande analys för 
att bedöma prioritering för utbyggnad av verksamhetsområde för allmänt VA.   
 
Kommunal VA-planering handlar om att bedöma behovet att kommunala 
vattentjänster med avseende på dricks-, spill och dagvatten. De bedömningar som 
har gjorts i VA-plan är till största delen kopplade till behovet av kommunalt avlopp, 
då underlag saknas idag för att bedöma behovet av kommunalt dricksvatten hos de 
som har enskilda dricksvattentäkter. Både med avseende på kvantitet och på kvalitet. 
Att ta fram ett sådant underlag finns därför med som en aktivitet i VA-plan. 
 
Liksom vid framtagandet av den förra VA-planen har följande kriterier använts vid 
bedömningen om ett område ska klassificeras som ett utredningsområde och ingå i 
behovsanalysen:  
 

1. Området består av minst 20 samlade1 hushåll.  
 

2. Området består av 10 hushåll eller fler som ligger samlade och närhet2 till 
befintligt VA-nät  
 

3. Området består av 10 hushåll eller fler som ligger samlade och i, eller mindre 
än 100 meter från, som är särskilt känsligt område.3  
 

Anledningen till att 20 samlade hushåll har använts som kriterier beror på rättsfall 
och prejudicerande domar visat att det är vid denna storlek på samlad bebyggelse 
skyldigheten för kommunen att ordna allmänna vattentjänster i ett större 
sammanhang föreligger enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster med hänsyn till 
skyddet av människors hälsa. När det gäller skyddet för miljön har man i 
prejudicerande rättsfall sträckt sig så långt ned som till en handfull fastigheter när 

                                           
1 Hushållen skall gränsa till varandra eller endast vara avskilda av väg, park, mindre naturområden, torg eller motsvarande. 
2 200 m kan betraktas som utgångspunkt i bedömningen 
3 Kan vara vattenskyddsområde, vattentäkt, vattendrag med hög skyddsnivå, höga naturvärden, vattendrag som inte har god 
ekologisk status.  
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bedömningen har gjorts gällande att VA-hanteringen behöver lösas i större 
sammanhang och kommunala skyldigheten inträder att göra detta. Med bakgrund av 
det så har även bebyggelsegrupper ned till tiotal fastigheter vid särskilt känsliga 
områden tagits med i analysen. 
  
Med ovanstående kriterier har 29 områden identifierats i kommunen, vilka har 
behovsbedömts. Områdena innefattar ca 1320 hushåll, varav ca 55 % bebos 
permanent, vilket är en ökning från den föregående VA-planen där andelen 
permanentbosättning var 50 %. 
 
Tabell 1. Sammanställning av de områden i Borås Stad som har identifierats som utredningsområden och ingår i 
behovsanalysen samt jämförelse mot VA-plan 2017. (Tabell från februari 2021) 

Område Antal 
hushåll 

Antal 
permanent-

boenden 
Recipient Andel 

permanentboende 

Tosseryd (Ny) 25 22 Öresjö 88% 
Bovik 31 (+1) 18 (+4) Bosjön 58% (+11%) 

Funningen 41 37 (+1) Gasslången 90% (+2%) 
Ebbared 28 (-1) 22 (+1) Hålsjön 79% (+7%) 

Lyckebovägen (Lyckebo) 24 (-1) 21 (-1) Viaredssjön 88% (+-0%) 
Nabbagatan 48 (+3) 30 Västersjön 63% (-4%) 

Ryssbyhöjden 10 (+1) 7 (-1) Ryssbybäcken 70% (-19%) 
Sandared (Svarvhult) 45 (+10) 38 (+6) - 84% (-7%) 

Torpa-Hestra 9 5 (-3) - 56% (-33%) 
Klockarbo (Hovalida) 21(+3) 11 (+1) Öresjö 52% (-4%) 
Viken (vid Sandared) 26 18 (+2) Viaredssjön 69% (+7%) 

Almenäs 73 (-1) 27 (+1) Öresjö 37% (+3%) 
Lakhall 20 11 (+2) Öresjö 55% (+10%) 

Nabben (Sandvik) 27 (-1) 15 Öresjö 56% (+2%) 
Munkahagen 25 (+2) 5 (+2) Öresjö 13% (+-0%) 

Skansasjö 28 (+3) 11 (+2) Skansasjö 39% (+3%) 
Sjögabo 31 (+1) 12 (+1) Sävsjön 39% (+2%) 
Råvik 15 11 (+3) Stora Dalsjön 73% (+20%) 

Patövik 14 (-1) 3 (+1) Åsunden 21% (+8%) 
Sundholmen (Lerbäck) 64 (+14) 34 (+3) Tolken 53% (-9%) 

Tämta 43 (+4) 14 Säven 33% (-3%) 
Vänga 25 (+6) 18 (-1) Vänga Damm 72% (-28%) 

Mjöshult 96 (-1) 30 (+7) Säven 31% (+7%) 
Sköttning 15 (-1) 9 (-2) Östra Valsjön 60% (-9%) 

Häla 40 (+6) 19 (+9) Hälasjön 48% (+19%) 
Bua Strand 42 (+8) 6 (-1) Stora Hålsjön 14% (-7%) 
Sävsjövik 15 (-1) 3d 5 (-1) Sävsjön 33% (-8%) 

Hallavägen 113 (+8) 31 (+5) Frisjön 27% (+2%) 
Summa 1239 664   

Kommentarer till tabellen: Det är några områden som sticker ut gällande ökande permanentbosättning och 
bebyggelsetryck och det är Sandared (Svarvhult), Sundholmen (Lerbäck) vid Tolken, Häla vid Hälasjön och 
Hallavägen vid Frisjön. 
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4. Behovsanalys 
 
Bedömningarna har sammanställts i en behovsmodell. Modellen lämnar möjlighet att 
vikta de olika kategorierna mot varandra. Med hjälp av viktningen kan man ge en 
kategori större tyngd i den totala behovsbedömningen gentemot de andra.  
 
Följande kategorier och kriterier har värderats:  
 
Samhällsfaktorer: 
1. Antalet boendeekvivalenter4är:  

+++ Antalet boendeekvivalenter > 60  
++ Antalet boendeekvivalenter är 20-60  
+ Antalet boendeekvivalenter < 20 

 
2. Bebyggelsetryck i området5 

+++ Området har högt bebyggelsetryck, är detaljplanelagt eller ligger i planerade   
utvecklingsstråk 
 ++ Området har måttligt bebyggelsetryck, ligger delvis utvecklingsstråk   
 +  Området har lågt bebyggelsetryck 

 
Miljöfaktorer: 
3. Recipient för avloppsvatten6 

+++ Området ligger inom primärt eller sekundärt vattenskyddsområde eller i 
direkt närhet till recipient med dålig ekologisk status på grund av övergödning  
++ Området ligger inom tertiärt vattenskyddsområde eller på ett avstånd (200 m) 
från ett vattendrag som inte uppnår god ekologisk status på grund av 

                                           
4 Antalet boendeekvivalenter är en parameter som skall beskriva belastningen av området på närmiljön  från de boende har. Ett 
område med många boende har en högre belastning av näringsämnen på grundvatten och ytvatten. Många utav de bedömda områdena 
är av fritidshuskaraktär och andelen som bor där permanent är relativt låg. Belastningen från ett fritidshusboende är lägre än ett 
hushåll som bebos permanent.  Parametern är en sammanvägning av antalet hushåll och om hushållet används som permanentboende 
eller ej. Om hushållet är fritidsboende bedöms belastningen vara halverad gentemot ett hushåll för permanentboende.  
Ex. ett område med 80 hushåll varav 60 % är permanentboende får 64 boendeekvivalenter: (80*0,6*1+80*04*0,5). Underlag 
har varit fastighetskartan och befolkningsstatistik. Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt.  

5 Bebyggelsetrycket värderas för att kunna ge en bedömning av framtida belastning ett område kan ha på en recipient eller om trycket 
kan medföra problem med enskild VA-hantering i framtiden. Om området har ett högt bebyggelsetryck kommer belastningen på 
grundvatten och ytvatten öka och det föreligger större risk för att dricksvattenbrunnar blir påverkade av avloppsvatten från 
grannfastigheter. En förtätning av områden kan innebära större svårigheter att kunna inrätta enskilda avlopps- och 
dricksvattenanläggningar på ett hälsomässigt säkert sätt.  
   Underlag till kriteriet har varit en bedömning utefter bygglovsansökningar, beviljade eller sökta strandskyddsdispenser, pågående 
planuppdrag och troliga utvecklingsstråk i kommande översiktsplan.  
   Underlaget till kriteriet bedöms som tillförlitligt. 
 
6 Kriterier bedömer hur känslig en recipient är för påverkan av avloppsvatten. Dåligt renat avloppsvatten påverkar recipienter genom 
tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve, som kan leda till övergödning.  I Borås finns inga vattendrag som har dålig ekologisk 
status på grund av övergödning och övergödningsproblematik är inte påtaglig i kommunens vattendrag.  
Underlag har varit vattenmyndigheternas klassning av vattendrags ekologiska status och inrättade vattenskyddsområden i 
kommunen. Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

 B 1491

 

5 
 

4. Behovsanalys 
 
Bedömningarna har sammanställts i en behovsmodell. Modellen lämnar möjlighet att 
vikta de olika kategorierna mot varandra. Med hjälp av viktningen kan man ge en 
kategori större tyngd i den totala behovsbedömningen gentemot de andra.  
 
Följande kategorier och kriterier har värderats:  
 
Samhällsfaktorer: 
1. Antalet boendeekvivalenter4är:  

+++ Antalet boendeekvivalenter > 60  
++ Antalet boendeekvivalenter är 20-60  
+ Antalet boendeekvivalenter < 20 

 
2. Bebyggelsetryck i området5 

+++ Området har högt bebyggelsetryck, är detaljplanelagt eller ligger i planerade   
utvecklingsstråk 
 ++ Området har måttligt bebyggelsetryck, ligger delvis utvecklingsstråk   
 +  Området har lågt bebyggelsetryck 

 
Miljöfaktorer: 
3. Recipient för avloppsvatten6 

+++ Området ligger inom primärt eller sekundärt vattenskyddsområde eller i 
direkt närhet till recipient med dålig ekologisk status på grund av övergödning  
++ Området ligger inom tertiärt vattenskyddsområde eller på ett avstånd (200 m) 
från ett vattendrag som inte uppnår god ekologisk status på grund av 

                                           
4 Antalet boendeekvivalenter är en parameter som skall beskriva belastningen av området på närmiljön  från de boende har. Ett 
område med många boende har en högre belastning av näringsämnen på grundvatten och ytvatten. Många utav de bedömda områdena 
är av fritidshuskaraktär och andelen som bor där permanent är relativt låg. Belastningen från ett fritidshusboende är lägre än ett 
hushåll som bebos permanent.  Parametern är en sammanvägning av antalet hushåll och om hushållet används som permanentboende 
eller ej. Om hushållet är fritidsboende bedöms belastningen vara halverad gentemot ett hushåll för permanentboende.  
Ex. ett område med 80 hushåll varav 60 % är permanentboende får 64 boendeekvivalenter: (80*0,6*1+80*04*0,5). Underlag 
har varit fastighetskartan och befolkningsstatistik. Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt.  

5 Bebyggelsetrycket värderas för att kunna ge en bedömning av framtida belastning ett område kan ha på en recipient eller om trycket 
kan medföra problem med enskild VA-hantering i framtiden. Om området har ett högt bebyggelsetryck kommer belastningen på 
grundvatten och ytvatten öka och det föreligger större risk för att dricksvattenbrunnar blir påverkade av avloppsvatten från 
grannfastigheter. En förtätning av områden kan innebära större svårigheter att kunna inrätta enskilda avlopps- och 
dricksvattenanläggningar på ett hälsomässigt säkert sätt.  
   Underlag till kriteriet har varit en bedömning utefter bygglovsansökningar, beviljade eller sökta strandskyddsdispenser, pågående 
planuppdrag och troliga utvecklingsstråk i kommande översiktsplan.  
   Underlaget till kriteriet bedöms som tillförlitligt. 
 
6 Kriterier bedömer hur känslig en recipient är för påverkan av avloppsvatten. Dåligt renat avloppsvatten påverkar recipienter genom 
tillförsel av näringsämnena fosfor och kväve, som kan leda till övergödning.  I Borås finns inga vattendrag som har dålig ekologisk 
status på grund av övergödning och övergödningsproblematik är inte påtaglig i kommunens vattendrag.  
Underlag har varit vattenmyndigheternas klassning av vattendrags ekologiska status och inrättade vattenskyddsområden i 
kommunen. Underlaget till kriteriet bedöms tillförlitligt 
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övergödning eller har som sekundär recipient ett vattendrag som inte uppnår god 
ekologisk status. 
+ Området ligger inte inom något av ovanstående 
 

4. Utsläpp av avloppsvatten7 
+++ I området finns till stor del avloppsanläggningar som påverkar miljön 
negativt (riktvärde > 60 % är undermåliga)   
++ I området finns en viss del av avloppsanläggningar som påverkar miljön 
negativt. (riktvärde 30-60% är undermåliga) 
+ I området finns ett fåtal avloppsanläggningar som påverkar miljön negativt. 
(riktvärde: < 30 är undermåliga) 
 
Hälsofaktorer:  

5. Hälsofaktorn kvantitet8 tar hänsyn till huruvida tillgången på dricksvatten är 
tillräcklig eller inte. 
+++ I området finns otillräcklig kapacitet 
++ I området finns tidvis otillräcklig kapacitet eller begränsad mängd 
dricksvatten 
+ I området finns tillräcklig kapacitet 

6. Hälsofaktorn kvalitet9 beaktar de eventuella problem som kan vara förknippad 
med dricksvattenkvaliteten. 
+++ Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i små delar av området eller 
mindre kvalitetsproblem i stora delar av området 
++   Allvarliga kvalitetsproblem förekommer i enstaka fall och mindre 
kvalitetsproblem i små delar av området  
+    Mindre allvarliga problem, eller inga problem finns i området 

 

                                           
7 Kriteriet ska bedöma vilken status de enskilda avloppsanläggningarna i området har. Det finns för många områden kunskap om 
de enskilda anläggningarna. De flesta områden har genomgått inventering i form av platsbesök, skriftlig inventering eller genom 
kontroll i Miljöförvaltningens ärendehanteringssystem som sträcker sig drygt 30 år bakåt i tiden. Många områden har åtgärdats med 
enskilda avloppsanläggningar.  
   Det är relativt goda geologiska förutsättningar i kommunen för att kunna anlägga enskilda avloppsanläggningar, det går ofta bra 
att bygga infiltrationsanläggningar med rådande markförhållanden. Tillsammans med den teknikutveckling som skett för enskilda 
anläggningar de senaste åren, går det ofta att lösa avloppsfrågan enskilt både där geologin är besvärlig, där det råder platsbrist eller är 
höga funktionskrav. I några områden med höga funktionskrav och platsbrist finns majoritet slutna tankar och torrtoaletter.  
   Denna utveckling har medfört ett minskat behov av allmän eller gemensam lösning av VA-situationen i ett flertal områden. För 
andra områden bedöms de enskilda anläggningarna som fortfarande undermåligt och har en områdesstruktur och belastning som gör 
att det kan föreligga behov av att utreda möjlighet till allmän eller gemensam lösning av VA-situationen.  
Underlag för kriteriet har varit erfarenhetsbedömningar för hela området i sin helhet gjord av miljöinspektörer. Underlaget till 
kriteriet bedöms som tillförlitligt. 
 
8 Kriteriet skall redovisa om det finns området där det finns problem med att täcka dricksvattenbehovet. Underlag till bedömningen 
är kunskap och erfarenhet hos miljöinspektörer. Underlaget till kriteriet bedöms som otillräckligt.  
 
9 Kriteriet skall redovisa om det föreligger kvalitetsproblem på dricksvattnet i de analyserade områdena. För många områden saknas 
information om kvalitetsproblem för enskild dricksvattenförsörjning. Det bristfälliga underlaget gör att möjlighet saknas att kunna 
göra en mer kvalificerad bedömning. Okunskapen tolkas som att det inte finns några kvalitetsproblem. Underlag till bedömningen är 
kunskap och erfarenhet hos miljöinspektörer. Underlaget till kriteriet bedöms som otillräckligt.  
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5. Potential allmän VA-anslutning 
 
Det är viktigt att beakta potentialen för att bygga ut det allmänna VA-nätet till 
områden med behov av förändrad VA-hantering. Potentialen styrs i praktiken av 
områdets storlek, struktur och avståndet till det allmänna VA-nätet. Anslutning till 
det befintliga VA-nätet kommer främst kunna ske i närheten av befintliga 
verksamhetsområden och längs överföringsledningar. Genom att bedöma potentialen 
på ett övergripande sätt kan ett förslag till utbyggnadsordning upprättas och vissa 
problem med utbyggnad undvikas. En rimlig utbyggnadsordning är viktig ur flera 
aspekter, bland annat för att skapa tekniskt hållbara lösningar, att få en god ekonomi 
i utbyggnaden men också för att säkerställa tillräcklig omsättning i vattenledningarna 
så att vattenkvaliteten vid konsumenten är godkänd. 
 
Bedömning av potential till anslutning indelas i två kategorier, funktion och teknik. 
Alla områden kan anslutas med rätt funktionskrav och önskade teknikval, men 
kostnaden för att uppnå detta är varierande. Genom att utvärdera funktion och 
teknik uppnås en indirekt ekonomisk bedömning av anslutningens genomförbarhet 
utan att sätta ett faktiskt pris på den. 
 
Potentialbedömningen kan även användas för områden som inte har ett stort behov 
av förändrad VA-försörjning men där potential till anslutning är stor. För områden 
med stor potential kan en förändring av VA-situationen genomföras på ett enklare 
och mer ekonomiskt sätt.  Analysen av anslutningspotential kan även styra 
inventeringen av enskilda anläggningar till områden med större möjligheter än andra.  
Det är viktigt att påpeka att en potential till utbyggnad av allmänt VA inte innebär att 
det behöver ske. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar och styr endast 
utbyggnad där ett behov föreligger om att lösa VA-hanteringen i ett större 
sammanhang, oavsett möjligheter.  
 
Funktion 
Kategorin funktion bedömer om anslutning av området kan genomföras med goda 
funktionskrav. Funktionskraven syftar på kvalitet och på kapacitet, samt tar hänsyn 
till vilken omfattning ytterligare anläggningar skulle krävas för uppnå god funktion.  
 
Teknik 
Kategorin bedömer de tekniska förutsättningar för att anlägga ledningar och 
anläggningar för allmän VA-utbyggnad till området. Kriterierna graderas enligt att 
fördyrande förutsättningar ges en sämre möjlighet.  
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5. Potential allmän VA-anslutning 
 
Det är viktigt att beakta potentialen för att bygga ut det allmänna VA-nätet till 
områden med behov av förändrad VA-hantering. Potentialen styrs i praktiken av 
områdets storlek, struktur och avståndet till det allmänna VA-nätet. Anslutning till 
det befintliga VA-nätet kommer främst kunna ske i närheten av befintliga 
verksamhetsområden och längs överföringsledningar. Genom att bedöma potentialen 
på ett övergripande sätt kan ett förslag till utbyggnadsordning upprättas och vissa 
problem med utbyggnad undvikas. En rimlig utbyggnadsordning är viktig ur flera 
aspekter, bland annat för att skapa tekniskt hållbara lösningar, att få en god ekonomi 
i utbyggnaden men också för att säkerställa tillräcklig omsättning i vattenledningarna 
så att vattenkvaliteten vid konsumenten är godkänd. 
 
Bedömning av potential till anslutning indelas i två kategorier, funktion och teknik. 
Alla områden kan anslutas med rätt funktionskrav och önskade teknikval, men 
kostnaden för att uppnå detta är varierande. Genom att utvärdera funktion och 
teknik uppnås en indirekt ekonomisk bedömning av anslutningens genomförbarhet 
utan att sätta ett faktiskt pris på den. 
 
Potentialbedömningen kan även användas för områden som inte har ett stort behov 
av förändrad VA-försörjning men där potential till anslutning är stor. För områden 
med stor potential kan en förändring av VA-situationen genomföras på ett enklare 
och mer ekonomiskt sätt.  Analysen av anslutningspotential kan även styra 
inventeringen av enskilda anläggningar till områden med större möjligheter än andra.  
Det är viktigt att påpeka att en potential till utbyggnad av allmänt VA inte innebär att 
det behöver ske. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar och styr endast 
utbyggnad där ett behov föreligger om att lösa VA-hanteringen i ett större 
sammanhang, oavsett möjligheter.  
 
Funktion 
Kategorin funktion bedömer om anslutning av området kan genomföras med goda 
funktionskrav. Funktionskraven syftar på kvalitet och på kapacitet, samt tar hänsyn 
till vilken omfattning ytterligare anläggningar skulle krävas för uppnå god funktion.  
 
Teknik 
Kategorin bedömer de tekniska förutsättningar för att anlägga ledningar och 
anläggningar för allmän VA-utbyggnad till området. Kriterierna graderas enligt att 
fördyrande förutsättningar ges en sämre möjlighet.  
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Funktionskriterier: 
7. Funktion dricksvatten10 

+++ Området kan försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för dricksvatten 
++  Området kan med visst besvär försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för dricksvatten 
+ Området kan men stor svårighet försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för dricksvatten 
 

8. Funktion spillvatten11 
+++ Området kan försörjas med god funktion på den allmänna anläggningen för 
spillvatten 
++ Området kan med visst besvär försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för spillvatten 
+ Området kan men stor svårighet försörjas med god funktion på den allmänna 
anläggningen för spillvatten 

 
Teknik 
Anläggning av VA-ledningar med tillhörande anordningar är kostsamt och 
kostnadstäckning vid VA-utbyggnaden är avgörande för såväl utbyggnadsordning 
som utbyggnadstakt. Det är viktigt att förutsättningarna för kostnadstäckning finns 
med från början då en process inleds med att studera ett områdes anslutning till den 
allmänna anläggningen. Kostnaden av eventuell utbyggnad har värderas översiktligt 
genom bedömning av olika kriterier för vilka förutsättningar området har, som kan 
vara fördyrande.  
 
De faktorer som avgör hur kostsamt VA-utbyggnaden blir är: 

 Överföringsledning (Avstånd till verksamhetsområde med tillräcklig 
kapacitet för anslutning) 

 Tomtstruktur 
 Tomtstorlek 
 Möjlighet att förtäta med fler tomter inom området 

 
 
Därtill påverkas kostnaden av markförhållanden inom områdena och mellan varje 
VA-utbyggnadsområde och anslutningspunkten inom befintligt verksamhetsområde. 
Huvudsakliga markförhållanden som påverkar kostnaden är: 
 

                                           
10 Finns kapacitet vid anslutning till befintligt nät? Lång överföringsledning kan ge kvalitetsproblem för dricksvatten på grund av för dålig 

omsättning på vattnet. Tryckstegring kan komma att krävas 
 
11 Långa uppehållstider i tryckavlopp kan ge svavelproblem. Självfallsledningar med låg belastning kan ge självrensningsproblem. 
Anläggningar behöver byggas för att klara funktionen, ex. pumpstationer 
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 Geotekniska förutsättningar 
 Höjdvariationer 

 
Geotekniska förutsättningar och höjdvariationer utvärderas i anläggningstekniska 
förutsättningar.  
 
Potentialen till anslutning har endast värderats utefter vilka tekniska förutsättningar som råder för 
området. Ingen värdering har lagts vid de hinder eller problem som kan uppstå i samband med 
förändrad planläggning av området eller outredda genomförande frågor av annan karaktär.  

 
Tekniska kriterier 
9. Längd på överföringsledning 

+++ Ingen överföringsledning krävs  
++  Överföringsledning mellan 0-1,5 km 
+  Överföringsledning överstiger 1,5 km 

 
10. Bebyggelsestruktur – tomtstruktur 

+++ Fastigheter gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två 
husrader, områdets bebyggelse är strukturerad.  
++ Fastigheterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en 
husrad.  
+ Fastigheterna ligger utspritt och områdets bebyggelse är ostrukturerad 

 
11. Bebyggelsestruktur - tomtstorlek 

+++ Området innehåller små tomter (medianstorlek < 2000 m) 
++ Området innehåller relativt stora tomter (medianstorlek 2000 – 3000 m2) 
+ Området innehåller små tomter (medianstorlek > 3000 m) 

 
12. Samordningsvinster 
+++Anslutning av området kan skapa goda förutsättningar för ytterligare anslutning 

av områden  
++Anslutning av området kan skapa vissa förutsättningar för ytterligare 

anslutning av områden 
+Anslutning av området medger inga förutsättningar för ytterligare anslutningar 

av områden 
 

13. Anläggningstekniska förutsättningar (Jordartskarta och topografi) 
+++Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar  
(isälvsmaterial, sand, grus, silt, organisk jordart). Området har enhetlig 
avrinningsriktning 
++ Området bedöms ha delvis god geotekniska förutsättningar (morän, 
vittringsjord) 
+ Området bedöms ha fördyrande geotekniska förutsättningar (berg  
i dagen, närhet till berg, stenblock). Topografin ger avrinning åt olika håll 
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 Geotekniska förutsättningar 
 Höjdvariationer 

 
Geotekniska förutsättningar och höjdvariationer utvärderas i anläggningstekniska 
förutsättningar.  
 
Potentialen till anslutning har endast värderats utefter vilka tekniska förutsättningar som råder för 
området. Ingen värdering har lagts vid de hinder eller problem som kan uppstå i samband med 
förändrad planläggning av området eller outredda genomförande frågor av annan karaktär.  

 
Tekniska kriterier 
9. Längd på överföringsledning 

+++ Ingen överföringsledning krävs  
++  Överföringsledning mellan 0-1,5 km 
+  Överföringsledning överstiger 1,5 km 

 
10. Bebyggelsestruktur – tomtstruktur 

+++ Fastigheter gränsar till varandra och samma huvudledning kan försörja två 
husrader, områdets bebyggelse är strukturerad.  
++ Fastigheterna gränsar till varandra men en huvudledning kan bara försörja en 
husrad.  
+ Fastigheterna ligger utspritt och områdets bebyggelse är ostrukturerad 

 
11. Bebyggelsestruktur - tomtstorlek 

+++ Området innehåller små tomter (medianstorlek < 2000 m) 
++ Området innehåller relativt stora tomter (medianstorlek 2000 – 3000 m2) 
+ Området innehåller små tomter (medianstorlek > 3000 m) 

 
12. Samordningsvinster 
+++Anslutning av området kan skapa goda förutsättningar för ytterligare anslutning 

av områden  
++Anslutning av området kan skapa vissa förutsättningar för ytterligare 

anslutning av områden 
+Anslutning av området medger inga förutsättningar för ytterligare anslutningar 

av områden 
 

13. Anläggningstekniska förutsättningar (Jordartskarta och topografi) 
+++Området bedöms ha goda geotekniska förutsättningar  
(isälvsmaterial, sand, grus, silt, organisk jordart). Området har enhetlig 
avrinningsriktning 
++ Området bedöms ha delvis god geotekniska förutsättningar (morän, 
vittringsjord) 
+ Området bedöms ha fördyrande geotekniska förutsättningar (berg  
i dagen, närhet till berg, stenblock). Topografin ger avrinning åt olika håll 
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6. Behovsmodell 
 
Modellen är endast komparativ och jämför alla områden emot varandra, det ger inga definitiva svar 
på hur om ett område behöver allmän anslutning eller hur många som skall anslutas. 
 
Tre kategorier har använts i viktningen: samhälle, miljö och hälsa. Mellan de tre 
kategorierna bedöms miljö och hälsa vara av störst vikt. Miljö- och hälsorelaterade 
problem som kan uppstå eller finnas i de analyserande områdena är den största 
drivkraften till att en förändring av VA-hanteringen bör genomföras. 
 
 

7. Modell för att bedöma anslutningspotential 
 
 
Teknisk lösning mot förutsättningar:  
I viktning mellan kategorierna teknisk lösning mot förutsättningar bedöms båda 
huvudkriterierna vara av lika stor vikt. Teknisk lösning är av stor vikt då en lång 
överföringsledning kan bli kostsamt vid en anslutning av området. Förutsättningar 
för att anlägga ledningar kan bli kostsamma för området om det bergigt och kuperat.  
 
Teknisk lösning & förutsättningar mot samordning: Eventuella 
samordningsvinster är ibland svåra att förutse och det är inte säkert att ett tänkt 
område som möjlige kan samordnas med ett annat skulle bli aktuellt överhuvudtaget. 
 

Resultat behov och potential 
Resultatet från behovsmodellen innebär ett sammanvägt behovspoäng, mellan 1-10, 
där 10 innebär ett stort behov. Resultatet redovisas i nedan bilder och i bilagor. Det 
finns en bilaga för varje område upprättat som ger motiv till bedömningarna.  
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Tabell 2. Sammanställning av behovet av förändrad VA-försörjning, rangordnad utefter vart behovet är störst, samt 
jämförelse med 2016 års VA-plan. (Tabell från februari 2021) 

De tre områdena som prioriterades högst i den förra VA-planen har antingen redan 
fått allmänna vatten- och avloppstjänster (Kvarbo-Hästhagen och Kullasand), eller är 
under projektering (Bosnäs). Dessa tre områden hade betydligt större behov av 
anslutning till allmänt VA än resterande områden.  

 
Tabell 3. Förstorad bild på sammanställning av behovet av förändrad VA-försörjning, rangordnad utefter vart behovet 
av VA-utbyggnad är störst år 2021. (Tabell från februari 2021) 

    Behovsbedömning 2016 Behovsbedömning 2021 
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Tabell 2. Sammanställning av behovet av förändrad VA-försörjning, rangordnad utefter vart behovet är störst, samt 
jämförelse med 2016 års VA-plan. (Tabell från februari 2021) 

De tre områdena som prioriterades högst i den förra VA-planen har antingen redan 
fått allmänna vatten- och avloppstjänster (Kvarbo-Hästhagen och Kullasand), eller är 
under projektering (Bosnäs). Dessa tre områden hade betydligt större behov av 
anslutning till allmänt VA än resterande områden.  

 
Tabell 3. Förstorad bild på sammanställning av behovet av förändrad VA-försörjning, rangordnad utefter vart behovet 
av VA-utbyggnad är störst år 2021. (Tabell från februari 2021) 

    Behovsbedömning 2016 Behovsbedömning 2021 

 

 
 

Tabell 3 visar att behovet av VA-utbyggnad är relativt lågt (högsta prioriteringspoäng 
är 5,5 av 10 möjliga). Detta för att de geologiska förutsättningarna i Borås generellt är 
goda för anläggande av enskilda avloppsanläggningar.  
 
För det stora flertalet av områden blir behovsbedömningen inom miljö 
förhållandevis lågt, då de geologiska förutsättningarna för att kunna anlägga enskilda 
avloppsanläggningar är relativt goda i kommunen. Det går ofta bra att anlägga 
infiltrationsanläggningar med rådande markförhållanden. Tillsammans med den 
teknikutveckling som har skett går det oftast att lösa avloppsfrågan enskilt även där 
geologin är besvärlig, där det råder platsbrist eller finns höga funktionskrav. 
 
De områden som ligger runt dricksvattentäkten Öresjö och Ärtingen har fått en 
högre poäng på grund av vattenskydd och därmed ett stort behov. Även Tolken har 
fått en högre poäng då sjön i den regionala vattenförsörjningsplanen är utpekad som 
en regionalt viktig ytvattentäkt, samt för ett eventuellt framtida dricksvattenuttag från 
sjön för redundant vattenförsörjning för Borås stad. Övriga områden ligger i 
närheten av vattendrag som alla har god ekologisk status samt oförändrad 
näringsbelastning och har därför fått en låg poäng.  
 
Det råder goda markförhållanden för enskild dricksvattenförsörjning i de flesta 
delarna av kommunen. Ofta är det inte några problem att borra en egen brunn på 
den egna fastigheten. Det kan dock finnas en kunskapslucka om problem finns eller 
inte med enskild dricksvattenförsörjning, då kommunen inte har någon tillsyn eller 
tillståndsgivning för enskilda dricksvattenbrunnar. I stort sett alla områden har fått 
bedömningen att det inte finns några problem med den enskilda 
dricksvattenförsörjningen. Det finns ett behov att förbättra kunskapen om kapacitet 
och kvalitet på vatten i de enskilda dricksvattentäkterna och i flera områden föreslås 
att mer information inhämtas inom den närmsta planperioden. Hur detta arbete ska 
läggas upp är ännu oklart och en omvärldsbevakning bör utföras kring hur andra 
kommuner har gått tillväga för att få in underlag kring enskilda vattentäkter, innan 
metod väljs. 
 
De områden som ligger i nära anslutning till befintligt VA-område får ofta höga 
poäng. En lång överföringsledning kan starkt påverka ekonomin för en utbyggnad av 
allmänt VA för ett område.  
 
Förutsättningarna för allmän anslutning i områdena varierar väldigt mycket i 
kommunen. De områden som värderats högst gällande bebyggelsestruktur är de 
områden som ofta har planlagts sedan tidigare och utvecklingen av områden via en 
långsam förtätning enligt plan. Det finns få områden i Borås där mycket goda eller 
goda anläggningstekniska förutsättningar finns för hela områden, de flesta områdena 
är kuperade och geologin består delvis berg.  
 
Samordningsvinsterna mellan olika utbyggnadsområden är ofta väldigt svåra att 
förutspå och det inte finns inte många uppenbara möjligheter att se. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

B 1498

 

 
 

Samordningsvinsterna beror även väldigt mycket på hur en eventuell 
överföringsledning projekteras och hur behovet av vattentjänster ser ut för områdena 
längs ledningssträckningen.   
 
Resultatet av potentialbedömningen och intern rangordning av områdena redovisas i 
tabell 4.  

 

Tabell 4 visar att förutsättningarna att gå fram med kommunalt VA inte är 
överensstämmande med behoven, vilket kan göra att det både blir kostsamt och svårt 
att gå ut till områden med störst behov. Det är ändå behovet som ska vara styrande. 
 
Det finns områden som har ett högre behov än i VA-plan prioriterade områden men 
där Miljöförvaltningen har bedömt att behov i dagsläget ändå inte föreligger med de 
avloppslösningar som finns i området idag.  
 
Svarvhult i Sandared prioriteras därför att det är fler permanentbosatta, vilket ökar 
risken för att de enskilda avloppen kontaminerar dricksvattnet men även för lokal 
miljöpåverkan. Dessutom ligger detta område i ett av de utpekade serviceorterna dit 
en högre inflyttningsgrad kan förväntas.  
 
Sammantaget bedöms ett behov föreligga av att ordna vattentjänsterna i större 
sammanhang för följande områden i Borås stad:  

 Klockarbo (Hovalida) 
 Svarvhult i Sandared 

 

Tabell 4. Resultat av behov och potential, rangordnad efter potential till allmän anslutning via ledningssystem. (Tabell 
från februari 2021) 
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Samordningsvinsterna beror även väldigt mycket på hur en eventuell 
överföringsledning projekteras och hur behovet av vattentjänster ser ut för områdena 
längs ledningssträckningen.   
 
Resultatet av potentialbedömningen och intern rangordning av områdena redovisas i 
tabell 4.  

 

Tabell 4 visar att förutsättningarna att gå fram med kommunalt VA inte är 
överensstämmande med behoven, vilket kan göra att det både blir kostsamt och svårt 
att gå ut till områden med störst behov. Det är ändå behovet som ska vara styrande. 
 
Det finns områden som har ett högre behov än i VA-plan prioriterade områden men 
där Miljöförvaltningen har bedömt att behov i dagsläget ändå inte föreligger med de 
avloppslösningar som finns i området idag.  
 
Svarvhult i Sandared prioriteras därför att det är fler permanentbosatta, vilket ökar 
risken för att de enskilda avloppen kontaminerar dricksvattnet men även för lokal 
miljöpåverkan. Dessutom ligger detta område i ett av de utpekade serviceorterna dit 
en högre inflyttningsgrad kan förväntas.  
 
Sammantaget bedöms ett behov föreligga av att ordna vattentjänsterna i större 
sammanhang för följande områden i Borås stad:  

 Klockarbo (Hovalida) 
 Svarvhult i Sandared 

 

Tabell 4. Resultat av behov och potential, rangordnad efter potential till allmän anslutning via ledningssystem. (Tabell 
från februari 2021) 
 

 

 
 

För en hel del av de resterande områdena kan ett behov finnas, men kunskapen om 
möjligheterna kring en långsiktig dricksvattenförsörjning är för låg för att ge en 
korrekt bedömning.   
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PM – Vatten och avloppsförsörjningsplan 
Detta PM innehåller fördjupning och bakgrundskunskap till Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 
  
Bakgrund 

Den kommunala försörjningen av ett hälsosamt och säkert dricksvatten är på väg att tryggas upp 
långsiktigt med planerad ytterligare redundans, tillförlitlighet, till de största täkterna som försörjer 
Boråsarna med dricksvatten idag. Trots det behöver vi verka för sparsamhet i dricksvattenförbrukningen. 
Det finns även boenden i kommunen med enskild dricksvattenförsörjning som kommer att fortsätta ha 
det över tid. För att kunna bedöma om deras långsiktiga vattenförsörjning är säkrad behöver bl a de 
enskilda dricksvattentäkternas kvalitet och kvantitet vara känd hos kommunen. Vattenkvaliteten måste 
även skyddas. I vissa områden kan situationen förbättras när de byggs ut eller när permanentboende 
ersätter fritidsboende.  Det pågår en utredning av sjön Tolken som en möjlig framtida dricksvattentäkt. 
Fokus i VA-planen har lagts på de VA-frågor som behöver involvera både stadens olika förvaltningar och 
Borås Energi och Miljö. Då dricksvattentäkt Tolken är inom Borås Energi och Miljös verksamhetsområde 
har detta inte berörts mer i VA-planen. 

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter fungerar bra i stora delar av 
kommunen. I vissa områden behöver situationen förbättras. Det är viktigt att minska utsläppen av 
skadliga ämnen till naturen. Förbättringar måste även ske för att ytterligare minska riskerna för att 
människor blir sjuka på grund av en dålig hantering av avloppsvatten. 

Borås Stad har ett ansvar för dagvatten som planmyndighet, innehavare av allmän platsmark, VA-
huvudman, tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken, som fastighetsägare och som väghållare. 
Dagvattenhanteringen i bebyggda områden handlar om att avleda vattnet på ett säkert sätt till ett vattendrag.  Kraven 
ökar på att avledningen sker på ett miljömässigt riktigt sätt för att förbättra statusen på våra vattendrag. 
Dagvattenrening kräver ställningstaganden, god planering och ekonomiska resurser. 

 

 
  

Bilden är hämtad från Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning för 
kommunal VA-planering Den 
illustrerar  de olika delarna i VA-
planeringsprocessen. Arbetet med 
Borås Stads VA-plan har utgått 
från denna vägledning. 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

 B 1501

 

 

 

PM – Vatten och avloppsförsörjningsplan 
Detta PM innehåller fördjupning och bakgrundskunskap till Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) 
  
Bakgrund 

Den kommunala försörjningen av ett hälsosamt och säkert dricksvatten är på väg att tryggas upp 
långsiktigt med planerad ytterligare redundans, tillförlitlighet, till de största täkterna som försörjer 
Boråsarna med dricksvatten idag. Trots det behöver vi verka för sparsamhet i dricksvattenförbrukningen. 
Det finns även boenden i kommunen med enskild dricksvattenförsörjning som kommer att fortsätta ha 
det över tid. För att kunna bedöma om deras långsiktiga vattenförsörjning är säkrad behöver bl a de 
enskilda dricksvattentäkternas kvalitet och kvantitet vara känd hos kommunen. Vattenkvaliteten måste 
även skyddas. I vissa områden kan situationen förbättras när de byggs ut eller när permanentboende 
ersätter fritidsboende.  Det pågår en utredning av sjön Tolken som en möjlig framtida dricksvattentäkt. 
Fokus i VA-planen har lagts på de VA-frågor som behöver involvera både stadens olika förvaltningar och 
Borås Energi och Miljö. Då dricksvattentäkt Tolken är inom Borås Energi och Miljös verksamhetsområde 
har detta inte berörts mer i VA-planen. 

Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter fungerar bra i stora delar av 
kommunen. I vissa områden behöver situationen förbättras. Det är viktigt att minska utsläppen av 
skadliga ämnen till naturen. Förbättringar måste även ske för att ytterligare minska riskerna för att 
människor blir sjuka på grund av en dålig hantering av avloppsvatten. 

Borås Stad har ett ansvar för dagvatten som planmyndighet, innehavare av allmän platsmark, VA-
huvudman, tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken, som fastighetsägare och som väghållare. 
Dagvattenhanteringen i bebyggda områden handlar om att avleda vattnet på ett säkert sätt till ett vattendrag.  Kraven 
ökar på att avledningen sker på ett miljömässigt riktigt sätt för att förbättra statusen på våra vattendrag. 
Dagvattenrening kräver ställningstaganden, god planering och ekonomiska resurser. 

 

 
  

Bilden är hämtad från Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning för 
kommunal VA-planering Den 
illustrerar  de olika delarna i VA-
planeringsprocessen. Arbetet med 
Borås Stads VA-plan har utgått 
från denna vägledning. 
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Långsiktighet i Vatten- och avloppsförsörjning 

”Lagt kort ligger” är ett uttryck som går att direkt omsätta till VA-ledningsnätet. Lagt ledningsnät ligger - 
Hur staden väljer att anlägga nu kommer att ha en konsekvens 100-200 år framåt i tiden med den 
förnyelsetakt/förnyelsekostnad som vi har på ledningsnätet.  

Även vid byggnation av nya vattenverk och avloppsreningsverk så rör det sig om stora till mycket stora 
investeringar – vägval.  Den anläggning som byggs idag behöver möta behov för minst 50 år framåt i 
tiden, helst mer. Om utrymme finns i anläggningen kan processmässiga förändringar genomföras då 
behov uppstår, men själva lokaliseringen av anläggningen är vald.  

Föråldrade VA-anläggningar, ökade miljökrav, klimatförändringar och översvämningar ger ett behov av en 
långsiktig VA-planering. Eftersom de val och åtgärder staden gör nu har en påverkan under lång tid är det 
viktigt att vi i vår planering försöker förutse vilka framtida miljökrav som är att förvänta och hur 
klimatförändringar kommer att påverka staden.  

För att begränsa den miljöpåverkan som sker på vattenförekomster kopplat till ekologisk och kemisk 
status och för att tidigt införa riskminimerande åtgärder för att lindra konsekvensen av ett förändrat 
klimat, arbetar EU-kommissionen fram direktiv för att stimulera åtgärder.  

Oavsett vad lagstiftningen säger bör staden ställa om mot ett förändrat klimat. Vi ser redan effekter av ett 
förändrat klimat och mer är att förvänta redan inom de närmaste hundra åren. Långa mätserier med både 
globala och regionala data visar tydligt på en pågående klimatförändring. Både i form av temperatur- och 
nederbördsförändringar. Vad som kan förväntas är ett förändrat nederbördsmönster, både perioder av 
torka samt perioder med mer nederbörd. Ett förändrat nederbördsmönster kan komma att påverka 
tillgången till vatten, vatten som ska användas till exempelvis dricksvatten och vatten till 
livsmedelsproduktion. Andra möjliga konsekvenser som kan komma med klimatförändringarna är brist på 
vatten, försämrad vattenkvalitet, inläckade på ledningsnätet, källaröversvämningar, översvämningar av 
vägar, fastigheter och anläggningar samt bräddningar av orenat avloppsvatten ut i recipient.  

 

Rening och fördröjning av dagvatten 

I den förundersökning som gjorts kring föroreningssituationen i Viskan, vilken ligger till grund för den 
kommande saneringen av Viskan, tillskrevs en del av de idag befintliga utsläppen av föroreningar till 
Viskan ifrån dagvatten. Vi behöver förhålla oss till miljökvalitetsnormerna för vatten även vid utsläpp av 
ett renat/orenat dagvatten, då vattenförekomsterna ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Just i 
Viskan nedströms Borås uppnås inte god kemisk status både beroende på de gamla föroreningarna i 
Viskans bottensediment som släpper föroreningar till det fria vattnet, men även på grund av nedlagd 
verksamhet, pågående verksamhet och utsläpp av förorenat dagvatten. För att förhindra att Viskan efter 
sanering återförorenas, samt för att förhindra förorening av stadens samtliga vattenförekomster, behöver 
dagvatten vid behov renas. 

Dagvatten har även en koppling EU´s klimatdirektiv, då det kan orsaka översvämningar. För att anpassa 
staden till ett förändrat klimat behöver vi göra uppströmsåtgärder kopplat till avrinningsområden till 
vattendrag samt lokala åtgärder kring höjdsättning för att förhindra att ytvatten vid höga flöden svämmar 
in i den bebyggda miljön.  

På samma sätt behöver vi utföra uppströmsåtgärder och åtgärder i den bebyggda miljön kopplat till 
fördröjning av dagvatten för att vid extrema skyfall förhindra att marken mättas, de hårdgjorda ytorna 
svämmas över då ledningsnätet går fullt eller för att det finns begränsade möjligheter för vattnet att 
svämma ut tillfälligt. 

Enligt Naturvårdsverkets etappmål ska senast 2023 en hållbar dagvattenhantering integreras i planering 
och byggande. Företrädesvis ska naturbaserade lösningar nyttjas för att förebygga uppkomsten av 
dagvatten samt vattenvägar utformas för kraftig nederbörd. I övrigt ska dagvattnet: nyttjas som en resurs, 
fördröjas så nära källan som möjligt och vid behov renas. Det finns redan ett framtaget arbetssätt för 
dagvatten i plan- och byggprocessen, detta arbetssätt ska utvecklas ytterligare i den koncernövergripande 
dagvattengruppen.  
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Senast 2025 ska de kommuner som har vattenresurser med risk för betydande påverkan av dagvatten från 
befintlig bebyggelse, ha genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar 
dagvattenhantering. Genomförandet av åtgärder enligt handlingsplanen ska dessutom ha påbörjats. I 
Borås har en sådan handlingsplan påbörjats och arbetet kommer att fortsätta i den koncernövergripande 
dagvattengruppen.  

Brandbekämpning och dricksvattenförsörjning är två helt nödvändiga samhällsfunktioner. Kommunerna 
har ansvar både för dricksvattenförsörjning och för tillgång till brandvatten.  

För att lösa detta behövs samverkan och tydligare ansvarsfördelning. Det behöver utvecklas en 
sammanhållen planering för brand- och släckvattenhantering där brandskydd, miljöskydd och säker 
dricksvattenförsörjning tillgodoses. Tillgången till brandvatten behöver säkerställas utan negativ påverkan 
på dricksvattenförsörjningen. Avledning av förorenat släckvatten skapar miljöproblem och risker för 
vattenförsörjningen. Vatten som använts för brandsläckning är ofta förorenat och behöver hanteras så att 
miljöpåverkan kan minimeras. 

Kvalitetssäkrad dricksvattenförsörjning 

EU har beslutat om ett nytt dricksvattendirektiv som ska arbetas in i den svenska lagstiftningen. Mer fokus 
ska läggas på riskanalyser samt riskminimerande åtgärder inom tillrinningsområden, på vattentäkter, 
vattenverk och hela distributionskedjan ända in i fastigheterna. Nya krav kommer att ställas på 
provtagning och om behov finns rening av PFAS, hormonstörande ämnen som östrogen, bisfenol och 
selen.  

PFAS kan nå vattentäkter bl a via läckage från pågående eller nedlagd verksamhet, östrogen kan nå 
recipienter bland annat via otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp eller via bräddning från de 
kommunala avloppsreningsverken eller ledningsnätet.  

Frågan kring just PFAS i dricksvattnet är aktuell i två pågående domstolsprocesser: 

I Uppsalaåsen har grundvattnet blivit PFAS-förorenat vilket har lett till att ytterligare kostnadskrävande 
reningsteknik i form av aktivt kol har behövt installeras på vattenverket. Föroreningen har spårats till 
Försvarsmakten som använt PFAS-innehållande brandskum och nu begär VA-huvudmannen ersättning 
från Försvarsmakten för kostnader för installation och drift av ytterligare reningssteg enligt Pollutor Pays 
Principle (PPP).  

I Ronneby var det först vid provtagning av PFAS i dricksvattnet som det kunde konstateras att de boende 
i Kallinge under flera års tid konsumerat ett PFAS förorenat dricksvatten. De boende har nu begärt 
skadestånd från VA-huvudmannen enligt produktansvarslagen. Tingsrätten kom under våren 2021 fram 
till att det PFAS-förorenade dricksvattnet som de boende konsumerat ger förhöjda halter av PFAS i 
blodet och de ökande riskerna för ohälsa anses utgöra personskada, vilket enligt tingsrätten ger ett 
berättigande till skadestånd. Under sommaren 2021 överklagade VA-huvudmannen och har fått 
prövningstillstånd i hovrätten. Det som är speciellt med det här ärendet är att utifrån PPP är det 
förorenaren som betalar, men i det här fallet är det VA-huvudmannen som av tingsrätten bedömts vara 
skadeståndsskyldig. Detta för att dricksvatten ansetts falla under produktansvarslagen. VA-huvudmannen 
får då i sin tur leta upp källan till föroreningen och om det finns en juridisk person kräva ersättning från 
denne. Normalt sett används produktansvarslagen på vinstdrivande verksamhet men VA-verksamheten 
får inte gå med vinst. 

Att följa Livsmedelsverkets rekommenderade provtagningsprogram för dricksvatten är inte tillräckligt utan 
provtagningen ska dessutom utgå ifrån en riskanalys där potentiella källor till utsläpp av andra ämnen, än 
de som genom provtagningsprogram kontrolleras, identifieras.  

De ökande kraven visar värdet i ett strukturerat arbetssätt kring prövning och miljötillsyn inom 
vattenskyddsområde. Men även av ett strukturerat arbetssätt för att minimera förekomst av bräddning och 
tillskottsvatten i ledningsnätet. 
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Senast 2025 ska de kommuner som har vattenresurser med risk för betydande påverkan av dagvatten från 
befintlig bebyggelse, ha genomfört en kartläggning samt tagit fram en handlingsplan för en hållbar 
dagvattenhantering. Genomförandet av åtgärder enligt handlingsplanen ska dessutom ha påbörjats. I 
Borås har en sådan handlingsplan påbörjats och arbetet kommer att fortsätta i den koncernövergripande 
dagvattengruppen.  

Brandbekämpning och dricksvattenförsörjning är två helt nödvändiga samhällsfunktioner. Kommunerna 
har ansvar både för dricksvattenförsörjning och för tillgång till brandvatten.  

För att lösa detta behövs samverkan och tydligare ansvarsfördelning. Det behöver utvecklas en 
sammanhållen planering för brand- och släckvattenhantering där brandskydd, miljöskydd och säker 
dricksvattenförsörjning tillgodoses. Tillgången till brandvatten behöver säkerställas utan negativ påverkan 
på dricksvattenförsörjningen. Avledning av förorenat släckvatten skapar miljöproblem och risker för 
vattenförsörjningen. Vatten som använts för brandsläckning är ofta förorenat och behöver hanteras så att 
miljöpåverkan kan minimeras. 

Kvalitetssäkrad dricksvattenförsörjning 

EU har beslutat om ett nytt dricksvattendirektiv som ska arbetas in i den svenska lagstiftningen. Mer fokus 
ska läggas på riskanalyser samt riskminimerande åtgärder inom tillrinningsområden, på vattentäkter, 
vattenverk och hela distributionskedjan ända in i fastigheterna. Nya krav kommer att ställas på 
provtagning och om behov finns rening av PFAS, hormonstörande ämnen som östrogen, bisfenol och 
selen.  

PFAS kan nå vattentäkter bl a via läckage från pågående eller nedlagd verksamhet, östrogen kan nå 
recipienter bland annat via otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp eller via bräddning från de 
kommunala avloppsreningsverken eller ledningsnätet.  

Frågan kring just PFAS i dricksvattnet är aktuell i två pågående domstolsprocesser: 

I Uppsalaåsen har grundvattnet blivit PFAS-förorenat vilket har lett till att ytterligare kostnadskrävande 
reningsteknik i form av aktivt kol har behövt installeras på vattenverket. Föroreningen har spårats till 
Försvarsmakten som använt PFAS-innehållande brandskum och nu begär VA-huvudmannen ersättning 
från Försvarsmakten för kostnader för installation och drift av ytterligare reningssteg enligt Pollutor Pays 
Principle (PPP).  

I Ronneby var det först vid provtagning av PFAS i dricksvattnet som det kunde konstateras att de boende 
i Kallinge under flera års tid konsumerat ett PFAS förorenat dricksvatten. De boende har nu begärt 
skadestånd från VA-huvudmannen enligt produktansvarslagen. Tingsrätten kom under våren 2021 fram 
till att det PFAS-förorenade dricksvattnet som de boende konsumerat ger förhöjda halter av PFAS i 
blodet och de ökande riskerna för ohälsa anses utgöra personskada, vilket enligt tingsrätten ger ett 
berättigande till skadestånd. Under sommaren 2021 överklagade VA-huvudmannen och har fått 
prövningstillstånd i hovrätten. Det som är speciellt med det här ärendet är att utifrån PPP är det 
förorenaren som betalar, men i det här fallet är det VA-huvudmannen som av tingsrätten bedömts vara 
skadeståndsskyldig. Detta för att dricksvatten ansetts falla under produktansvarslagen. VA-huvudmannen 
får då i sin tur leta upp källan till föroreningen och om det finns en juridisk person kräva ersättning från 
denne. Normalt sett används produktansvarslagen på vinstdrivande verksamhet men VA-verksamheten 
får inte gå med vinst. 

Att följa Livsmedelsverkets rekommenderade provtagningsprogram för dricksvatten är inte tillräckligt utan 
provtagningen ska dessutom utgå ifrån en riskanalys där potentiella källor till utsläpp av andra ämnen, än 
de som genom provtagningsprogram kontrolleras, identifieras.  

De ökande kraven visar värdet i ett strukturerat arbetssätt kring prövning och miljötillsyn inom 
vattenskyddsområde. Men även av ett strukturerat arbetssätt för att minimera förekomst av bräddning och 
tillskottsvatten i ledningsnätet. 
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Hållbara avloppstjänster och vattentjänster 
Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (nedan kallat avloppsdirektivet) – Har lågt 
ställda krav på rening, omfattar inte mindre reningsverk och dagvatten samt saknar krav som rör 
bräddningar. EU-kommissionen har utvärderat direktivet och även om det gjort mycket nytta kopplat till 
bland annat övergödning i recipient så har det brister.  

Svenskt vatten, VA-huvudmännens branschorganisation anser att direktivet inte längre driver den 
miljönytta som krävs utifrån dagens problembild att direktivet bör öppnas och ändras. Några formella 
beslut är ännu inte tagna för att förändra direktivet, men det finns tydliga signaler på att det nog blir så. 
Oavsett ev förändringar i direktivet behöver vi förhålla oss till miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Hos stadens VA-huvudman, (BEM) har tidigare fokus legat på efterlevande av de villkor som formulerats 
i de tillstånd vi har för utsläpp av avloppsvatten, med fokus på näringsämnen och på vad som hamnar i 
slammet. Fokus har nu även förflyttats till vad verket faktiskt inte renar och vad som går ut i recipient. Det 
ändrade fokuset får konsekvens på inriktningen av uppströmsarbetet, då ett aktivt arbete måste bedrivas 
för att minska inkommande halter av de ämnen som inte renas i tillräcklig grad vid verket.  

Det har även en koppling till miljötillstånd och tillsyn, då till verken anslutna verksamheter i sina 
miljötillstånd fått tillåtlighet att släppa ämnen till avloppsreningsverket som verket inte renar. Även om 
verksamheten själv är ansvarig för de föroreningar som via ledningsnätet går till reningsverket så kan 
verksamheters (och enskilda hushålls) utsläpp av ämnen som verket inte renar få en framtida ekonomisk 
konsekvens också för VA-huvudmannen och därmed VA-kollektivet och/eller kommunen. Vilket den 
ansvarsutredning som Länsstyrelsen utfört gällande föroreningar i Viskan redan har visat då VA-
huvudmannen fått ett delansvar för de föroreningar som påträffats i Viskan. Men främst ska vi verka för 
att minska förekomsten av de ämnen i avloppsvattnet som verket inte renar till fullo eller begränsat, 
genom uppströmsarbete, kommunikationsinsatser och miljötillsyn, för att de ur miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv får en konsekvens för recipienterna, vilka vi inte vill förorena. 

Återföring av fosfor till jordbruksmark - Slam från avloppsreningsverk innehåller värdefulla näringsämnen 
som fosfor och kväve men även tungmetaller, smittämnen och andra oönskade ämnen. Då 
avloppsreningsverkens funktion bygger på att rena vattnet hamnar en stor del av de oönskade ämnena i 
stället i slammet. Eftersom fosfor är nödvändig för livsmedelsproduktionen och den jungfruliga 
fosforråvaran räknas som en begränsad resurs, behöver fosforn från avloppsslam återföras till produktiv 
jordbruksmark. Den så kallade slamutredningen föreslår ett återvinningskrav på minst 60 procent av 
fosforn. Nationella krav på utvinning av fosfor samt cirkulär giftfri återföring av avloppsslam är att 
förvänta men kommer dock troligtvis att dröja, då EU just nu utvärderar det gamla slamdirektivet.  

Med nuvarande process rötas slammet varav en del går på täckning på deponi och resterande förbränns i 
Borås energi och Miljös kraftvärmeverk. Vi behöver hitta nya sätt att hantera slammet på. Borås Energi 
och Miljö har sedan ett par år tillbaka deltagit i flera forsknings- och utvecklingsprojekt men även initierat 
egna där fokus legat på utvinning av fosfor genom olika behandlingar av slammet. 

Under de kommande åren behöver bolaget klargöra inriktning för vilken eller vika metoder man ska satsa 
på och vilka synergier och nyttor bolagets olika verksamheter kan ha av metoderna. Borås ligger strategiskt 
bra till för storskalig mottagning av regionens slam, om en anläggning för utvinning skulle byggas här. 
Kraven om återföring av fosfor bör vara styrande vid val av utvinningsmetod men de ekonomiska 
aspekterna bör utredas ur ett strategiskt perspektiv då synergier kan skapas mellan affärsområdena och 
inom Borås Stad. 

Europarådet har enats om en förordning för att möjliggöra användande av avloppsvatten för bevattning 
inom jordbruket. Syftet är att förbättra tillgången på vatten och verka för en mer effektiv 
vattenanvändning. Särskilt vid värmeböljor och torka kan avloppsvatten vara ett alternativ vid bevattning 
av jordbruksmark för att förhindra brist på grödor och livsmedel. Om det är säkert ur en hygienaspekt kan 
det även vara resurseffektivt att använda ett renat avloppsvatten som tekniskt vatten vid bl.a. spolning av 
ledningsnät eller bevattning i staden. Mer avancerad rening av avloppsvatten möjliggör ökad användning 
av ett renat avloppsvatten. Därför kommer Borås Energi och Miljö sätta upp en pilotanläggning på 
Sobackens avloppsreningsverk för att utreda hur väl vald teknik för pilotförsöket renar bort 
läkemedelsrester och andra oönskade ämnen ur avloppsvattnet. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av riktlinjer för styrdokument 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Riktlinjer för styrdokument fastställs. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn över styrdokumenten med 
syftet att minska antalet styrdokument genom att slå ihop eller ta bort 
dokumenten samt ge ett förslag på minskning av antalet nivåer av styrdokument 
i riktlinjen för styrdokument.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Riktlinjer för styrdokument har setts över och har bland annat fått två nya 
bilagor och förtydligande vad gäller styrdokument som Kommunfullmäktige 
antar. 

Syftet med riktlinjen är att Borås Stad styrdokument fattas på rätt nivå, har en 
gemensam utformning, benämning, arbetssätt och struktur. 

Alla nämnder har givits tillfälle att yttra sig över förslaget. Samtliga nämnder har 
tillstyrkt förslaget utom Stadsrevisionen som avstår från att yttra sig. 

Både Fritids-och folkhälsonämnden och Gymnasie-och 
Vuxenutbildningsnämnden har önskat en översyn över antalet styrdokument, 
vilket Kommunstyrelsen anser är ett bra förslag och föreslår därför 
Kommunfullmäktige att få ett sådant uppdrag.  

Ärendet i sin helhet 
Föreslagna ändringar i riktlinjen 

Förutom att texten och strukturen setts över är följande ändringar gjorda: 

 Inledningen är helt ny. 

 Styrdokumenten ska kopplas till Borås Stads vision och Agenda 2030 

 Det är nya bilder i riktlinjen 

 Ett avsnitt som förtydligar styrdokument som tas i Kommunfullmäktige 
har lagts till 

 Aktiverande styrdokument benämns planerande styrdokument istället 

 Strategi får endast tas i Kommunfullmäktige 
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 Möjligheten att följa upp styrdokumenten i kluster 

 Det kommer att ske en aktulitetsprövning av styrdokumentet. 
Aktualitetsprövningen kommer innebära att ansvarig instans måste fatta 
ett aktivt beslut om att styrdokument ska upphöra, till skillnad emot 
idag då styrdokument upphör automatiskt om inte dokumentet antagits 
på nytt.  

 Bilaga 1 – Checklistan är ny 

 Bilaga 2 – Övriga typer av styrdokument är ny  

 

Yttranden från nämnderna 

Samtliga nämnder har tillstyrkt förslaget utom Stadsrevisionen som avstår från 
att yttra sig. 

Nedan kommer synpunkter och kommentarer från nämnderna som lämnat 
förslag på ändringar i sitt remissyttrande och Kommunstyrelsens bedömning på 
dessa.  

Arbetslivsnämnden 

Synpunkt  

Punkten ”Så få som möjligt för att enkelt kunna överblicka och tillföra värde” i 
inledningen, borde flyttas till löpande text då punkterna handlar om hur ett 
styrdokument ska utformas.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Eftersom texten även handlar om upprättande av styrdokument och inte enbart 
utformningen så får meningen stå kvar i punktform. En redaktionell ändring 
görs så dokument blir till dokumenten istället.  

Synpunkt 

För att få dokumentet än mer lättillgängligt anser nämnden att det vore bra att 
flytta stycket Ska-krav så att det ligger efter inledningen.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen har inför revideringen sett över dispositionen och flyttat 
vissa stycken. Kommunstyrelsen lägger till en innehållsförteckning för att det 
snabbt ska gå att hitta det man söker. 

Synpunkt 

Det kan vara bra att byta färg på en av matriserna då färgerna gör att det kan 
uppfattas som att vissa typer av dokument endast får fattas på en viss 
beslutsnivå.  

Kommunstyrelsen bedömning 

Kommunstyrelsen anser att texten i kombination med färgerna gör det 
tillräckligt tydligt.  
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 Möjligheten att följa upp styrdokumenten i kluster 

 Det kommer att ske en aktulitetsprövning av styrdokumentet. 
Aktualitetsprövningen kommer innebära att ansvarig instans måste fatta 
ett aktivt beslut om att styrdokument ska upphöra, till skillnad emot 
idag då styrdokument upphör automatiskt om inte dokumentet antagits 
på nytt.  

 Bilaga 1 – Checklistan är ny 

 Bilaga 2 – Övriga typer av styrdokument är ny  

 

Yttranden från nämnderna 

Samtliga nämnder har tillstyrkt förslaget utom Stadsrevisionen som avstår från 
att yttra sig. 

Nedan kommer synpunkter och kommentarer från nämnderna som lämnat 
förslag på ändringar i sitt remissyttrande och Kommunstyrelsens bedömning på 
dessa.  

Arbetslivsnämnden 

Synpunkt  

Punkten ”Så få som möjligt för att enkelt kunna överblicka och tillföra värde” i 
inledningen, borde flyttas till löpande text då punkterna handlar om hur ett 
styrdokument ska utformas.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Eftersom texten även handlar om upprättande av styrdokument och inte enbart 
utformningen så får meningen stå kvar i punktform. En redaktionell ändring 
görs så dokument blir till dokumenten istället.  

Synpunkt 

För att få dokumentet än mer lättillgängligt anser nämnden att det vore bra att 
flytta stycket Ska-krav så att det ligger efter inledningen.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen har inför revideringen sett över dispositionen och flyttat 
vissa stycken. Kommunstyrelsen lägger till en innehållsförteckning för att det 
snabbt ska gå att hitta det man söker. 

Synpunkt 

Det kan vara bra att byta färg på en av matriserna då färgerna gör att det kan 
uppfattas som att vissa typer av dokument endast får fattas på en viss 
beslutsnivå.  

Kommunstyrelsen bedömning 

Kommunstyrelsen anser att texten i kombination med färgerna gör det 
tillräckligt tydligt.  
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Synpunkt 

Slutligen anser Arbetslivsnämnden att det vore bra med ett förtydligande stycke 
kring beslutsgången vid framtagande av styrdokument. 

Kommunstyrelsen bedömning 

Det pågår ett arbete med att ta fram en arbetsprocess och en mer detaljerad 
instruktion på Stadsledningskansliet utifrån riktlinjen med moment som 
exempelvis avstämningar, remissutskick och hur arbetet kan läggas upp. Detta 
för det ska bli lättare att göra rätt för den som tar fram ett styrdokument och 
för att Kommunstyrelsen ska få bättre förutsättningar att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för Borås Stad.  

 

Fritids-och folkhälsonämnden 

Synpunkt 

Nämnden förstår komplexiteten med att ta fram en struktur för 
styrdokumenten men vill dock betona att nivåerna fortfarande är många och 
ger utrymme för tolkning. Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på 
styrdokument som ett styrmedel för att ange riktningen inom ett visst område. 
Det finns dock en utmaning i att styrdokumenten är många, utformade på olika 
sätt, gäller för olika tidsintervaller, samt följs upp i olika sammanhang. Det är 
önskvärt med en minskning av antal styrdokument för att det ska bli enklare att 
förhålla sig till dem och få större verkan för intentionerna i styrdokumenten. 
Nämnden vill också särskilt trycka på betydelsen av uppföljning. I 
styrdokumenten bör framgå vad, hur och när de ska följas upp.  

Kommunstyrelsen bedömning 

Kommunstyrelsen har gjort bedömningen att antalet styrdokument behöver ses 
över och föreslår att få ett uppdrag ifrån Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen instämmer med Fritids-och folkhälsonämnden gällande 
uppföljning. I förslaget finns följande skrivning: Önskvärt är om uppföljningen av 
styrdokumenten sker i kluster med liknande tema. Detta för att möjliggöra att liknande 
styrdokument kan följas upp samtidigt för att ansvarig nämnd ska få en 
helhetsbild och ett sammanhang över det aktuella området.  

 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Förslag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår en översyn av antalet 
styrdokument och den övergripande strukturen av styrdokument inom Borås 
Stad. 

Efter revideringen av riktlinjer för styrdokument föreslår Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden en översyn av antalet styrdokument och över den 
övergripande strukturen över styrdokument inom Borås Stad. Nämnden 
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bedömer att det finns för många styrdokument och att vissa styrdokument 
berör samma områden eller är nära besläktade med varandra. Det saknas ett 
paraply med en övergripande struktur och sortering av styrdokumenten. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Det finns en övergripande struktur kring dokumenttyperna som regleras i 
riktlinjen. Kommunstyrelsen antar att Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
syftar på ett paraply för olika samverkans-och sakområden. Det kan finnas ett 
värde av att en del av de övergripande styrdokumenten blir vägledande 
(paraply)för de styrdokumenten som tas fram inom samma område. (Ett 
vägledande styrdokument skulle kunna vara översiktsplanen. ) 

Kommunstyrelsen vet att frågan kring antalet styrdokument ofta aktualiseras, 
och att frågan kring om Borås Stad har rätts sorts styrdokument också är viktig 
att belysa. Kommunstyrelsen instämmer med Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden att det kan vara bra att göra en översyn och föreslår 
därför Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen får uppdraget.  

 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Synpunkt 

Det framgår inte klart om handlingsplaner, rutiner och liknande dokument som 
är framtagna på förvaltningsnivån är att betrakta som styrdokument och 
därmed följa arbetssätt, utformning och grafisk profil som ska gälla för 
styrdokument.  

Kommunstyrelsen bedömning 

Styrdokument är inte bara de dokument som regleras av denna riktlinje. 
Ovannämnda exempel är styrdokument, precis som författningssamlingen. 
Kommunstyrelsen kan hålla med om att det är en oklar beskrivning vad som 
gäller för styrdokument på förvaltningsnivå när det gäller grafisk profil med 
mera. Praxis har varit att kommunövergripande rutiner har fått den grafiska 
profilen och läggs bland styrdokumentet eftersom de gäller alla nämnder, dock 
med vissa ändringar i själva layouten. Men principen är att riktlinjen enbart ska 
gälla för de politiskt antagna dokumenten så att de särskiljer sig från de på 
förvaltningsnivå.  

Kommunstyrelsen gör ett förtydligande i riktlinjen och lägger till politiskt 
antagna på s. 5 Det är viktigt att dessa stannar just vid det praktiska och inte innehåller 
sådant som hör hemma i politiskt antagna styrdokument, eller åtgärder som kräver beslut om 
finansiering. 

Synpunkt 

Ett förtydligande är även önskvärt beträffande de styrdokument som tas fram 
på en nämnd men som gäller ansvar och åtaganden för flera nämnder. 
Nämnden anser att det i riktlinjerna ska framgå att framtagandet av denna form 
av styrdokument ska ske i samverkan med de nämnder som ges ansvar och 
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Synpunkt 

Slutligen anser Arbetslivsnämnden att det vore bra med ett förtydligande stycke 
kring beslutsgången vid framtagande av styrdokument. 

Kommunstyrelsen bedömning 

Det pågår ett arbete med att ta fram en arbetsprocess och en mer detaljerad 
instruktion på Stadsledningskansliet utifrån riktlinjen med moment som 
exempelvis avstämningar, remissutskick och hur arbetet kan läggas upp. Detta 
för det ska bli lättare att göra rätt för den som tar fram ett styrdokument och 
för att Kommunstyrelsen ska få bättre förutsättningar att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för Borås Stad.  

 

Fritids-och folkhälsonämnden 

Synpunkt 

Nämnden förstår komplexiteten med att ta fram en struktur för 
styrdokumenten men vill dock betona att nivåerna fortfarande är många och 
ger utrymme för tolkning. Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på 
styrdokument som ett styrmedel för att ange riktningen inom ett visst område. 
Det finns dock en utmaning i att styrdokumenten är många, utformade på olika 
sätt, gäller för olika tidsintervaller, samt följs upp i olika sammanhang. Det är 
önskvärt med en minskning av antal styrdokument för att det ska bli enklare att 
förhålla sig till dem och få större verkan för intentionerna i styrdokumenten. 
Nämnden vill också särskilt trycka på betydelsen av uppföljning. I 
styrdokumenten bör framgå vad, hur och när de ska följas upp.  

Kommunstyrelsen bedömning 

Kommunstyrelsen har gjort bedömningen att antalet styrdokument behöver ses 
över och föreslår att få ett uppdrag ifrån Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen instämmer med Fritids-och folkhälsonämnden gällande 
uppföljning. I förslaget finns följande skrivning: Önskvärt är om uppföljningen av 
styrdokumenten sker i kluster med liknande tema. Detta för att möjliggöra att liknande 
styrdokument kan följas upp samtidigt för att ansvarig nämnd ska få en 
helhetsbild och ett sammanhang över det aktuella området.  

 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Förslag 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår en översyn av antalet 
styrdokument och den övergripande strukturen av styrdokument inom Borås 
Stad. 

Efter revideringen av riktlinjer för styrdokument föreslår Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden en översyn av antalet styrdokument och över den 
övergripande strukturen över styrdokument inom Borås Stad. Nämnden 
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bedömer att det finns för många styrdokument och att vissa styrdokument 
berör samma områden eller är nära besläktade med varandra. Det saknas ett 
paraply med en övergripande struktur och sortering av styrdokumenten. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Det finns en övergripande struktur kring dokumenttyperna som regleras i 
riktlinjen. Kommunstyrelsen antar att Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
syftar på ett paraply för olika samverkans-och sakområden. Det kan finnas ett 
värde av att en del av de övergripande styrdokumenten blir vägledande 
(paraply)för de styrdokumenten som tas fram inom samma område. (Ett 
vägledande styrdokument skulle kunna vara översiktsplanen. ) 

Kommunstyrelsen vet att frågan kring antalet styrdokument ofta aktualiseras, 
och att frågan kring om Borås Stad har rätts sorts styrdokument också är viktig 
att belysa. Kommunstyrelsen instämmer med Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden att det kan vara bra att göra en översyn och föreslår 
därför Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen får uppdraget.  

 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Synpunkt 

Det framgår inte klart om handlingsplaner, rutiner och liknande dokument som 
är framtagna på förvaltningsnivån är att betrakta som styrdokument och 
därmed följa arbetssätt, utformning och grafisk profil som ska gälla för 
styrdokument.  

Kommunstyrelsen bedömning 

Styrdokument är inte bara de dokument som regleras av denna riktlinje. 
Ovannämnda exempel är styrdokument, precis som författningssamlingen. 
Kommunstyrelsen kan hålla med om att det är en oklar beskrivning vad som 
gäller för styrdokument på förvaltningsnivå när det gäller grafisk profil med 
mera. Praxis har varit att kommunövergripande rutiner har fått den grafiska 
profilen och läggs bland styrdokumentet eftersom de gäller alla nämnder, dock 
med vissa ändringar i själva layouten. Men principen är att riktlinjen enbart ska 
gälla för de politiskt antagna dokumenten så att de särskiljer sig från de på 
förvaltningsnivå.  

Kommunstyrelsen gör ett förtydligande i riktlinjen och lägger till politiskt 
antagna på s. 5 Det är viktigt att dessa stannar just vid det praktiska och inte innehåller 
sådant som hör hemma i politiskt antagna styrdokument, eller åtgärder som kräver beslut om 
finansiering. 

Synpunkt 

Ett förtydligande är även önskvärt beträffande de styrdokument som tas fram 
på en nämnd men som gäller ansvar och åtaganden för flera nämnder. 
Nämnden anser att det i riktlinjerna ska framgå att framtagandet av denna form 
av styrdokument ska ske i samverkan med de nämnder som ges ansvar och 
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åtaganden i dokumentet. Så sker ibland men viktigt att detta understryks för att 
ytterligare öka legitimitet för styrdokumenten. Det kan ofta vara sent i 
processen att enbart remissbehandla och inte samverka innehållet i de 
styrdokument som berör ett antal nämnder oavsett att ansvaret att ta fram 
dokumentet åvilar en specifik nämnd. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen instämmer med Individ-och familjeomsorgsnämnden att det 
är något som behöver förbättras, både när det gäller de kommunövergripande 
styrdokumenten och de dokument som nämnderna antar själva.  Det pågår ett 
arbete med att ta fram en arbetsprocess och en mer detaljerad instruktion på 
Stadsledningskansliet utifrån riktlinjen med moment som exempelvis 
avstämningar, remissutskick och hur arbetet ska lägga upp. Det finns en 
skrivning i checklistan som tar upp detta:  
Hur är beslutsgången gällande styrdokumentet? Planera processen för framtagande och 
beslutsfattande avseende tid, ansvarsfördelning samt eventuell samverkan med andra aktörer. 
 

Miljö-och konsumentnämnden 

Synpunkt 

Kopplingen till Agenda 2030 - ange i styrdokumenten vilka mål det styr mot 
och använd de framtagna bilderna som ligger på globala målens hemsida. Lägg i 
mallen för styrdokument att kopplingar till globala målen ges en egen 
underrubrik så det blir tydligt var detta ska anges (om det inte anges löpande i 
hela dokumentet).  

Kommunstyrelsen bedömning 

Tar med sig synpunkten till utformningen av mallen.  

Synpunkten 

Tydliggör typ av beslut om finansiering för implementering av styrdokument - 
skapa en mall/checklista för denna ansökan om hur detta sker (om det inte 
integreras i budgetprocessen). Möjliggör för ett parallellt ärende att gå upp 
samtidigt till KS med aktuellt styrdokument, för att söka finansiering till flera 
åtgärder och förvaltningsövergripande arbete samtidigt. Idag förkortas tiden då 
åtgärder kan genomföras till 3 av de 4 år som styrdokument gäller eftersom 
budgetprocessen ska inväntas. Borås Stad vinner mycket på att lösa finansiering 
av vissa frågor redan när styrdokumentet träder i kraft. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vid utformning/framtagandet av styrdokumentet så ska i regel nämnden kunna 
finansiera åtagandet i ordinarie budget. 

Synpunkt 

Bilaga 2 – reglemente - det ingår att utreda om förslag i ett styrdokument är 
förenligt med reglementet, detta görs inte idag. Även här föreslås möjligheten 
att ta upp ett parallellt ärende om mindre justeringar av reglementet med ett 
styrdokumentsförslag till KS. 
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Kommunstyrelsens bedömning 

Det är inget i nuläget som hindrar att reglementet ändras om det blir ett ändrat 
ansvar i och med antagande av styrdokument, dock ska detta göras sparsamt 
eftersom ändrade ansvarsförhållanden måste föregås av en större utredning.  

 

Sociala omsorgsnämnden  

Synpunkt 

Det saknas vägledning kring förhållandena mellan lokala, regionala, delregionala 
och nationella planer, program och riktlinjer. - Hur ska exempelvis nämnden 
förhålla sig till andra handlingsplaner eller program som antagits på regional 
eller nationell nivå? - I vilken utsträckning ska nämnden ta fram planer som 
redan finns på en annan strukturell nivå?  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen kan inte ge ett generellt svar utan det blir upp till respektive 
nämnd att göra en bedömning om ett kompletterande styrdokument behövs. I 
riktlinjen finns det en skrivning om att man ska ta hänsyn till den styrning som 
finns på området: Vid arbetet med ett styrdokument ska man ta hänsyn till den styrning som 
finns på området, som lagar, föreskrifter och kommunala beslut. Man ska väga in och motivera varför 
ett styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med styrdokumentet på angränsande 
områden.   

Synpunkt 

I bilaga 1 ”checklista” önskar nämnden att det finns ett stöd för 
arbetsprocessen med att ta fram ett styrdokument. I nuvarande skrivning ges 
endast en kort beskrivning som inte ger någon vägledning eller redogör för 
arbetsmomenten i framtagandet av ett styrdokument.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Det pågår ett arbete med att ta fram en arbetsprocess och en mer detaljerad 
instruktion på Stadsledningskansliet utifrån riktlinjen med moment som 
exempelvis avstämningar, remissutskick och hur arbetet kan läggas upp. Detta 
för det ska bli lättare att göra rätt för den som tar fram ett styrdokument och 
för att Kommunstyrelsen ska få bättre förutsättningar att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för Borås Stad.  

 

Synpunkt 

Slutligen vill nämnden framföra att ambitionen om att skapa vägledning och 
tydlighet via styrdokumentet delvis går förlorad i och med alla uppdelningar av 
olika sorters dokument. För framtagaren av ett dokument kan det istället 
upplevas som förvirrande med alla begreppsdefinitioner och formkrav. 
Konsekvensen av detta riskerar att blir att den ”röda tråden” eller det större 
sammanhanget går förlorat. Ibland kan en plan behöva kopplas till ett större 
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åtaganden i dokumentet. Så sker ibland men viktigt att detta understryks för att 
ytterligare öka legitimitet för styrdokumenten. Det kan ofta vara sent i 
processen att enbart remissbehandla och inte samverka innehållet i de 
styrdokument som berör ett antal nämnder oavsett att ansvaret att ta fram 
dokumentet åvilar en specifik nämnd. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen instämmer med Individ-och familjeomsorgsnämnden att det 
är något som behöver förbättras, både när det gäller de kommunövergripande 
styrdokumenten och de dokument som nämnderna antar själva.  Det pågår ett 
arbete med att ta fram en arbetsprocess och en mer detaljerad instruktion på 
Stadsledningskansliet utifrån riktlinjen med moment som exempelvis 
avstämningar, remissutskick och hur arbetet ska lägga upp. Det finns en 
skrivning i checklistan som tar upp detta:  
Hur är beslutsgången gällande styrdokumentet? Planera processen för framtagande och 
beslutsfattande avseende tid, ansvarsfördelning samt eventuell samverkan med andra aktörer. 
 

Miljö-och konsumentnämnden 

Synpunkt 

Kopplingen till Agenda 2030 - ange i styrdokumenten vilka mål det styr mot 
och använd de framtagna bilderna som ligger på globala målens hemsida. Lägg i 
mallen för styrdokument att kopplingar till globala målen ges en egen 
underrubrik så det blir tydligt var detta ska anges (om det inte anges löpande i 
hela dokumentet).  

Kommunstyrelsen bedömning 

Tar med sig synpunkten till utformningen av mallen.  

Synpunkten 

Tydliggör typ av beslut om finansiering för implementering av styrdokument - 
skapa en mall/checklista för denna ansökan om hur detta sker (om det inte 
integreras i budgetprocessen). Möjliggör för ett parallellt ärende att gå upp 
samtidigt till KS med aktuellt styrdokument, för att söka finansiering till flera 
åtgärder och förvaltningsövergripande arbete samtidigt. Idag förkortas tiden då 
åtgärder kan genomföras till 3 av de 4 år som styrdokument gäller eftersom 
budgetprocessen ska inväntas. Borås Stad vinner mycket på att lösa finansiering 
av vissa frågor redan när styrdokumentet träder i kraft. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vid utformning/framtagandet av styrdokumentet så ska i regel nämnden kunna 
finansiera åtagandet i ordinarie budget. 

Synpunkt 

Bilaga 2 – reglemente - det ingår att utreda om förslag i ett styrdokument är 
förenligt med reglementet, detta görs inte idag. Även här föreslås möjligheten 
att ta upp ett parallellt ärende om mindre justeringar av reglementet med ett 
styrdokumentsförslag till KS. 

Borås Stad 
  Sida 

6(7) 
 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Det är inget i nuläget som hindrar att reglementet ändras om det blir ett ändrat 
ansvar i och med antagande av styrdokument, dock ska detta göras sparsamt 
eftersom ändrade ansvarsförhållanden måste föregås av en större utredning.  

 

Sociala omsorgsnämnden  

Synpunkt 

Det saknas vägledning kring förhållandena mellan lokala, regionala, delregionala 
och nationella planer, program och riktlinjer. - Hur ska exempelvis nämnden 
förhålla sig till andra handlingsplaner eller program som antagits på regional 
eller nationell nivå? - I vilken utsträckning ska nämnden ta fram planer som 
redan finns på en annan strukturell nivå?  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen kan inte ge ett generellt svar utan det blir upp till respektive 
nämnd att göra en bedömning om ett kompletterande styrdokument behövs. I 
riktlinjen finns det en skrivning om att man ska ta hänsyn till den styrning som 
finns på området: Vid arbetet med ett styrdokument ska man ta hänsyn till den styrning som 
finns på området, som lagar, föreskrifter och kommunala beslut. Man ska väga in och motivera varför 
ett styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med styrdokumentet på angränsande 
områden.   

Synpunkt 

I bilaga 1 ”checklista” önskar nämnden att det finns ett stöd för 
arbetsprocessen med att ta fram ett styrdokument. I nuvarande skrivning ges 
endast en kort beskrivning som inte ger någon vägledning eller redogör för 
arbetsmomenten i framtagandet av ett styrdokument.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Det pågår ett arbete med att ta fram en arbetsprocess och en mer detaljerad 
instruktion på Stadsledningskansliet utifrån riktlinjen med moment som 
exempelvis avstämningar, remissutskick och hur arbetet kan läggas upp. Detta 
för det ska bli lättare att göra rätt för den som tar fram ett styrdokument och 
för att Kommunstyrelsen ska få bättre förutsättningar att utöva en samordnad 
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för Borås Stad.  

 

Synpunkt 

Slutligen vill nämnden framföra att ambitionen om att skapa vägledning och 
tydlighet via styrdokumentet delvis går förlorad i och med alla uppdelningar av 
olika sorters dokument. För framtagaren av ett dokument kan det istället 
upplevas som förvirrande med alla begreppsdefinitioner och formkrav. 
Konsekvensen av detta riskerar att blir att den ”röda tråden” eller det större 
sammanhanget går förlorat. Ibland kan en plan behöva kopplas till ett större 
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sammanhang och ange en intension eller viljeriktning varför program och plan 
kan upplevs som samma sak. 

Kommunstyrelsen bedömning 

Sociala omsorgsnämnden har tillstyrkt förslaget men om nämnden vill ta bort 
uppdelningen av styrdokumenten, innebär det att riktlinjen skulle få arbetas om 
ifrån grunden. I riktlinjen står det att ”Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid 
har följeslagare i samma ämne på de båda andra nivåerna: att en plan alltid föregås av strategi och 
program, eller att en policy alltid bryts ned i riktlinjer och regler. ” 

Nivån i sig är en indikation på detaljeringsgraden av styrdokumentet. Vid 
framtagandet av styrdokument är det viktigaste att utgå ifrån som är syftet med 
styrdokumentet och vad det är som nämnden vill reglera, uppnå eller lösa och 
utifrån det hjälper riktlinjen till att strukturera innehållet.  

Beslutsunderlag 
1. Remissammanställning 
2. Förslag till riktlinjer för styrdokument   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 
1(4) 

Datum 
20XX-XX-XX 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00693 1.2.2.0 

 
Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
 

 

 

Revidering av riktlinjer för styrdokument 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Arbetslivsnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Arbetslivsnämnden anser att riktlinjerna är bra och välformulerade.  

Nämnden har några förslag på mindre justeringar av dokumentet:  

Punkten ”Så få som möjligt för att enkelt kunna överblicka och tillföra värde” i 
inledningen, borde flyttas till löpande text då punkterna handlar om hur ett 
styrdokument ska utformas.  

För att få dokumentet än mer lättillgängligt anser nämnden att det vore bra att 
flytta stycket Ska-krav så att det ligger efter inledningen.  

Det kan vara bra att byta färg på en av matriserna då färgerna gör att det kan 
uppfattas som att vissa typer av dokument endast får fattas på en viss 
beslutsnivå.  

Slutligen anser Arbetslivsnämnden att det vore bra med ett förtydligande stycke 
kring beslutsgången vid framtagande av styrdokument. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Nämnden förstår komplexiteten med att ta fram en struktur för 
styrdokumenten men vill dock betona att nivåerna fortfarande är många och 
ger utrymme för tolkning. Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på 
styrdokument som ett styrmedel för att ange riktningen inom ett visst område. 
Det finns dock en utmaning i att styrdokumenten är många, utformade på olika 
sätt, gäller för olika tidsintervaller, samt följs upp i olika sammanhang. Det är 
önskvärt med en minskning av antal styrdokument för att det ska bli enklare att 
förhålla sig till dem och få större verkan för intentionerna i styrdokumenten. 
Nämnden vill också särskilt trycka på betydelsen av uppföljning. I 
styrdokumenten bör framgå vad, hur och när de ska följas upp.  
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sammanhang och ange en intension eller viljeriktning varför program och plan 
kan upplevs som samma sak. 

Kommunstyrelsen bedömning 

Sociala omsorgsnämnden har tillstyrkt förslaget men om nämnden vill ta bort 
uppdelningen av styrdokumenten, innebär det att riktlinjen skulle få arbetas om 
ifrån grunden. I riktlinjen står det att ”Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid 
har följeslagare i samma ämne på de båda andra nivåerna: att en plan alltid föregås av strategi och 
program, eller att en policy alltid bryts ned i riktlinjer och regler. ” 

Nivån i sig är en indikation på detaljeringsgraden av styrdokumentet. Vid 
framtagandet av styrdokument är det viktigaste att utgå ifrån som är syftet med 
styrdokumentet och vad det är som nämnden vill reglera, uppnå eller lösa och 
utifrån det hjälper riktlinjen till att strukturera innehållet.  

Beslutsunderlag 
1. Remissammanställning 
2. Förslag till riktlinjer för styrdokument   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla nämnder 
 
Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00693 1.2.2.0 

 
Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
 

 

 

Revidering av riktlinjer för styrdokument 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 
Arbetslivsnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Arbetslivsnämnden anser att riktlinjerna är bra och välformulerade.  

Nämnden har några förslag på mindre justeringar av dokumentet:  

Punkten ”Så få som möjligt för att enkelt kunna överblicka och tillföra värde” i 
inledningen, borde flyttas till löpande text då punkterna handlar om hur ett 
styrdokument ska utformas.  

För att få dokumentet än mer lättillgängligt anser nämnden att det vore bra att 
flytta stycket Ska-krav så att det ligger efter inledningen.  

Det kan vara bra att byta färg på en av matriserna då färgerna gör att det kan 
uppfattas som att vissa typer av dokument endast får fattas på en viss 
beslutsnivå.  

Slutligen anser Arbetslivsnämnden att det vore bra med ett förtydligande stycke 
kring beslutsgången vid framtagande av styrdokument. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Nämnden förstår komplexiteten med att ta fram en struktur för 
styrdokumenten men vill dock betona att nivåerna fortfarande är många och 
ger utrymme för tolkning. Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på 
styrdokument som ett styrmedel för att ange riktningen inom ett visst område. 
Det finns dock en utmaning i att styrdokumenten är många, utformade på olika 
sätt, gäller för olika tidsintervaller, samt följs upp i olika sammanhang. Det är 
önskvärt med en minskning av antal styrdokument för att det ska bli enklare att 
förhålla sig till dem och få större verkan för intentionerna i styrdokumenten. 
Nämnden vill också särskilt trycka på betydelsen av uppföljning. I 
styrdokumenten bör framgå vad, hur och när de ska följas upp.  
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Något som särskilt ska betonas är vikten av Kommunstyrelsen stöd när det 
gäller framtagande av styrdokument och samordningen kring dessa. Detta är ett 
positivt arbete, checklistan i förslaget till revideringen av riktlinjer är ett exempel 
på detta och kommer utgöra ett stöd för nämndens och förvaltningens arbete.  

Det är positivt att riktlinjerna föreslår att styrdokument kopplas till Borås Stads 
vision samt Agenda 2030. En sådan koppling bidrar till att säkerställa fokus i 
stadens uppdrag mot invånarna. Det kan skapa en tydlighet i hur program, 
planer eller mål inom ett område ska bidra i riktningen mot det högst styrande 
dokumentet antaget av Kommunfullmäktige. Fokus i den kopplingen bör vara 
på hur styrdokumentet i fråga samt innehållet i detta bidrar till visionen och 
Agenda 2030 och vilka effekter det ger för invånarna. 

Förskolenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Grundskolenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår en översyn av antalet 
styrdokument och den övergripande strukturen av styrdokument inom Borås 
Stad. 

Efter revideringen av riktlinjer för styrdokument föreslår Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden en översyn av antalet styrdokument och över den 
övergripande strukturen över styrdokument inom Borås Stad. Nämnden 
bedömer att det finns för många styrdokument och att vissa styrdokument 
berör samma områden eller är nära besläktade med varandra. Det saknas ett 
paraply med en övergripande struktur och sortering av styrdokumenten. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av de reviderade riktlinjerna 
och anser att de är tydligare än tidigare och att det nu på flera områden klart 
framgår på vilken nivå olika styrdokument ska eller kan handläggas och 
beslutas. Nämnden önskar dock några förtydliganden i riktlinjerna. Det framgår 
inte klart om handlingsplaner, rutiner och liknande dokument som är framtagna 
på förvaltningsnivån är att betrakta som styrdokument och därmed följa 
arbetssätt, utformning och grafisk profil som ska gälla för styrdokument.  

Ett förtydligande är även önskvärt beträffande de styrdokument som tas fram 
på en nämnd men som gäller ansvar och åtaganden för flera nämnder. 
Nämnden anser att det i riktlinjerna ska framgå att framtagandet av denna form 
av styrdokument ska ske i samverkan med de nämnder som ges ansvar och 
åtaganden i dokumentet. Så sker ibland men viktigt att detta understryks för att 
ytterligare öka legitimitet för styrdokumenten. Det kan ofta vara sent i 
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processen att enbart remissbehandla och inte samverka innehållet i de 
styrdokument som berör ett antal nämnder oavsett att ansvaret att ta fram 
dokumentet åvilar en specifik nämnd. 

Kulturnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Lokalförsörjningsnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Miljö- och konsumentnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Miljö- och konsumentnämnden finner att revideringen av riktlinjer för 
styrdokument i det stora hela är bra, men har följande synpunkter och förslag:  

 Kopplingen till Agenda 2030 - ange i styrdokumenten vilka mål det styr mot 
och använd de framtagna bilderna som ligger på globala målens hemsida. Lägg i 
mallen för styrdokument att kopplingar till globala målen ges en egen 
underrubrik så det blir tydligt var detta ska anges (om det inte anges löpande i 
hela dokumentet).  

 Tydliggör typ av beslut om finansiering för implementering av styrdokument - 
skapa en mall/checklista för denna ansökan om hur detta sker (om det inte 
integreras i budgetprocessen). Möjliggör för ett parallellt ärende att gå upp 
samtidigt till KS med aktuellt styrdokument, för att söka finansiering till flera 
åtgärder och förvaltningsövergripande arbete samtidigt. Idag förkortas tiden då 
åtgärder kan genomföras till 3 av de 4 år som styrdokument gäller eftersom 
budgetprocessen ska inväntas. Borås Stad vinner mycket på att lösa finansiering 
av vissa frågor redan när styrdokumentet träder i kraft.  

 Bilaga 2 – reglemente - det ingår att utreda om förslag i ett styrdokument är 
förenligt med reglementet, detta görs inte idag. Även här föreslås möjligheten 
att ta upp ett parallellt ärende om mindre justeringar av reglementet med ett 
styrdokumentsförslag till KS. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Servicenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Sociala omsorgsnämnden 
Tillstyrker förslaget 

Det saknas vägledning kring förhållandena mellan lokala, regionala, delregionala 
och nationella planer, program och riktlinjer. - Hur ska exempelvis nämnden 
förhålla sig till andra handlingsplaner eller program som antagits på regional 
eller nationell nivå? - I vilken utsträckning ska nämnden ta fram planer som 
redan finns på en annan strukturell nivå?  

• I stycket som beskriver program och planer anser nämnden att det bör finnas 
exempel på vad ett program eller en plan skulle kunna vara. I styrningsmatrisen 
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framgår det att alla beslutsnivåer har möjlighet att utforma planer. Då planer 
ofta har en mer detaljrik utformning behöver det här förtydligas vilken typ av 
planer som avses på dem olika nivåerna.  

• I bilaga 1 ”checklista” önskar nämnden att det finns ett stöd för 
arbetsprocessen med att ta fram ett styrdokument. I nuvarande skrivning ges 
endast en kort beskrivning som inte ger någon vägledning eller redogör för 
arbetsmomenten i framtagandet av ett styrdokument.  

• Slutligen vill nämnden framföra att ambitionen om att skapa vägledning och 
tydlighet via styrdokumentet delvis går förlorad i och med alla uppdelningar av 
olika sorters dokument. För framtagaren av ett dokument kan det istället 
upplevas som förvirrande med alla begreppsdefinitioner och formkrav. 
Konsekvensen av detta riskerar att blir att den ”röda tråden” eller det större 
sammanhanget går förlorat. Ibland kan en plan behöva kopplas till ett större 
sammanhang och ange en intension eller viljeriktning varför program och plan 
kan upplevs som samma sak. 

Stadsrevisionen 
Avstår från att yttra sig.  

Tekniska nämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Tekniska nämnden är positiv till förslaget på riktlinjer för styrdokument. Det är 
bra att det poängteras i inledningen att styrdokument ska vara tydliga och 
kommunicerbara samt att antalet styrdokument ska vara så få möjligt för att 
vara säker att varje styrdokument tillför värde. Det är även positivt att förslaget 
innehåller ”ska-krav” och ”Checklista” då ett nytt styrdokument tas fram eller 
revideras. 

Valnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Överförmyndarnämnden 
Tillstyrker förslaget.  
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framgår det att alla beslutsnivåer har möjlighet att utforma planer. Då planer 
ofta har en mer detaljrik utformning behöver det här förtydligas vilken typ av 
planer som avses på dem olika nivåerna.  

• I bilaga 1 ”checklista” önskar nämnden att det finns ett stöd för 
arbetsprocessen med att ta fram ett styrdokument. I nuvarande skrivning ges 
endast en kort beskrivning som inte ger någon vägledning eller redogör för 
arbetsmomenten i framtagandet av ett styrdokument.  

• Slutligen vill nämnden framföra att ambitionen om att skapa vägledning och 
tydlighet via styrdokumentet delvis går förlorad i och med alla uppdelningar av 
olika sorters dokument. För framtagaren av ett dokument kan det istället 
upplevas som förvirrande med alla begreppsdefinitioner och formkrav. 
Konsekvensen av detta riskerar att blir att den ”röda tråden” eller det större 
sammanhanget går förlorat. Ibland kan en plan behöva kopplas till ett större 
sammanhang och ange en intension eller viljeriktning varför program och plan 
kan upplevs som samma sak. 

Stadsrevisionen 
Avstår från att yttra sig.  

Tekniska nämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Tekniska nämnden är positiv till förslaget på riktlinjer för styrdokument. Det är 
bra att det poängteras i inledningen att styrdokument ska vara tydliga och 
kommunicerbara samt att antalet styrdokument ska vara så få möjligt för att 
vara säker att varje styrdokument tillför värde. Det är även positivt att förslaget 
innehåller ”ska-krav” och ”Checklista” då ett nytt styrdokument tas fram eller 
revideras. 

Valnämnden 
Tillstyrker förslaget.  

Vård- och äldrenämnden 
Tillstyrker förslaget. 

Överförmyndarnämnden 
Tillstyrker förslaget.  
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dnr: KS 2021-00693
Dokumentet gäller till och med: 2025
Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i riktlinjerna under löptiden.
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dnr: KS 2021-00693
Dokumentet gäller till och med: 2025
Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i riktlinjerna under löptiden.
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Riktlinjer för styrdokument
Inledning 
Syftet med denna riktlinje är att Borås Stad styrdokument fattas på rätt nivå, har en gemensam 
utformning, benämning, arbetssätt och struktur.

För att säkerställa att de olika styrdokumenten får en bred förankring, bland förtroendevalda 
och tjänstepersoner finns ett par grundregler som gäller vid utformning eller upprättande av 
styrdokument. Dokumenten ska vara:

• Enkla tydliga och kommunicerbara

• Så få som möjligt för att enkelt kunna överblicka och tillföra värde.

• Tydliga i uppdelningen mellan politisk nivå och verksamhetsnivå. 

• Förenliga med vision och överordnade dokument

• Utformade för att medge en decentralisering av beslutsfattande

Lagar och andra styrdokument
Vid arbetet med ett styrdokument ska man ta hänsyn till den styrning som finns på området, 
som lagar, föreskrifter och kommunala beslut. Man ska väga in och motivera varför ett 
styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med styrdokumentet på angränsande 
områden. 

Styrdokumentet ska inte referera sådant som är bestämt genom lag- varken våra politiska 
instanser eller styrdokumentet i sig behöver eller ska fastslå att lagen gäller. Ett styrdokument 
ska inte heller innehålla ren nulägeskartläggning, historik eller annan information som inte 
kräver ett beslut. Denna information kan med fördel finnas med som underlag i form av en 
bilaga eller liknande.

Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella överordnande dokument. 
Om ett annat styrdokuments innehåll har betydelse kan texten hänvisa till detta dokument. 
Däremot ska inte texten referera innehållet eller fastslå att det andra dokumentet gäller. Varje 
dokument har sin egen kraft och funktion. 

Koppling till Borås Stads vision och Agenda 2030
Varje styrdokument ska kopplas till Borås Stads vision och Agenda 2030. Ett styrdokument 
ska inte innehålla en egen vision, då vi bara har en vision. 
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Hierarki
Nedanstående matris visar schematiskt vilken typ av dokument som hör hemma i vilket 
sammanhang:

Typer av styrdokument

Planerande Normerande

Översiktligt Strategi Policy

Varierande detaljnivå Program Riktlinjer

Detaljerat Plan Regler

Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid har följeslagare i samma ämne på de båda 
andra nivåerna: att en plan alltid föregås av strategi och program, eller att en policy alltid bryts 
ned i riktlinjer och regler. Varje dokument lever sitt eget liv – matrisen är en hjälp att utforma 
varje dokument så att det uppfattas på rätt sätt av dem som ska använda det. 

Styrdokumentens beslutsnivåer

KommunfullmäktigeKommunfullmäktige

• Vision, reglementen, ägar
direktiv, bolagsordning, 
Kommunfullmäktiges budget

• Strategier, program, planer

• Policy, riktlinjer, regler

Kommunstyrelsen och 
nämnderna

• Nämndbudget

• Program, planer

• Riktlinjer, regler

Ej politiskt beslutade dokument

Förvaltningarna
Exempel: Principer, planer, hand
böcker, rutiner, internbudget

Styrdokument som tas i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges styrdokument har som syfte att peka ut inriktningen för kommunen. 
Styrdokumenten från Kommunfullmäktige har gemensamt att de har följande egenskaper:

• uttrycker inriktningen för vad som ska uppnås 

• är övergripande

• avser frågor av större vikt eller frågor av principiell art

• kan innehålla krav på att styrelse eller nämnd tar fram särskilda anvisningar.
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Riktlinjer för styrdokument
Inledning 
Syftet med denna riktlinje är att Borås Stad styrdokument fattas på rätt nivå, har en gemensam 
utformning, benämning, arbetssätt och struktur.

För att säkerställa att de olika styrdokumenten får en bred förankring, bland förtroendevalda 
och tjänstepersoner finns ett par grundregler som gäller vid utformning eller upprättande av 
styrdokument. Dokumenten ska vara:

• Enkla tydliga och kommunicerbara

• Så få som möjligt för att enkelt kunna överblicka och tillföra värde.

• Tydliga i uppdelningen mellan politisk nivå och verksamhetsnivå. 

• Förenliga med vision och överordnade dokument

• Utformade för att medge en decentralisering av beslutsfattande

Lagar och andra styrdokument
Vid arbetet med ett styrdokument ska man ta hänsyn till den styrning som finns på området, 
som lagar, föreskrifter och kommunala beslut. Man ska väga in och motivera varför ett 
styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med styrdokumentet på angränsande 
områden. 

Styrdokumentet ska inte referera sådant som är bestämt genom lag- varken våra politiska 
instanser eller styrdokumentet i sig behöver eller ska fastslå att lagen gäller. Ett styrdokument 
ska inte heller innehålla ren nulägeskartläggning, historik eller annan information som inte 
kräver ett beslut. Denna information kan med fördel finnas med som underlag i form av en 
bilaga eller liknande.

Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella överordnande dokument. 
Om ett annat styrdokuments innehåll har betydelse kan texten hänvisa till detta dokument. 
Däremot ska inte texten referera innehållet eller fastslå att det andra dokumentet gäller. Varje 
dokument har sin egen kraft och funktion. 

Koppling till Borås Stads vision och Agenda 2030
Varje styrdokument ska kopplas till Borås Stads vision och Agenda 2030. Ett styrdokument 
ska inte innehålla en egen vision, då vi bara har en vision. 
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Hierarki
Nedanstående matris visar schematiskt vilken typ av dokument som hör hemma i vilket 
sammanhang:

Typer av styrdokument

Planerande Normerande

Översiktligt Strategi Policy

Varierande detaljnivå Program Riktlinjer

Detaljerat Plan Regler

Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid har följeslagare i samma ämne på de båda 
andra nivåerna: att en plan alltid föregås av strategi och program, eller att en policy alltid bryts 
ned i riktlinjer och regler. Varje dokument lever sitt eget liv – matrisen är en hjälp att utforma 
varje dokument så att det uppfattas på rätt sätt av dem som ska använda det. 

Styrdokumentens beslutsnivåer

KommunfullmäktigeKommunfullmäktige

• Vision, reglementen, ägar
direktiv, bolagsordning, 
Kommunfullmäktiges budget

• Strategier, program, planer

• Policy, riktlinjer, regler

Kommunstyrelsen och 
nämnderna

• Nämndbudget

• Program, planer

• Riktlinjer, regler

Ej politiskt beslutade dokument

Förvaltningarna
Exempel: Principer, planer, hand
böcker, rutiner, internbudget

Styrdokument som tas i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges styrdokument har som syfte att peka ut inriktningen för kommunen. 
Styrdokumenten från Kommunfullmäktige har gemensamt att de har följande egenskaper:

• uttrycker inriktningen för vad som ska uppnås 

• är övergripande

• avser frågor av större vikt eller frågor av principiell art

• kan innehålla krav på att styrelse eller nämnd tar fram särskilda anvisningar.
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Dokument på förvaltningsnivå
Utöver styrdokumenten kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid det praktiska 
och inte innehåller sådant som hör hemma i politiskt antagna styrdokument, eller åtgärder 
som kräver beslut om finansiering. Dessa behandlar ”hur”-frågor, ofta i detalj, och beslutas 
på tjänstepersonnivå.

Även vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har betydelse 
för den egna verksamheten. Även dessa planer ska förstås vara utformade enligt riktlinjerna, 
för att olika dokument ska ha sitt sammanhang.

Planerande styrdokument
Planerande dokument anger vad vi vill åstadkomma. De ger ett uppdrag att handla på ett visst 
sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill uppnå.

Strategi
Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de planerande dokumenten, men samtidigt 
det mest abstrakta. Strategin gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga 
mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta 
dokument i mer detaljerade skrivningar. Strategier kan vi ha några få av, eftersom de naturligt 
handlar om de stora sammanhangen. 

Strategin är ett dokument som alla andra nämnders/verksamheter och deras styrdokument 
riktas mot. 

Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för Borås Stad. Den kan innehålla långsiktiga 
perspektiv, och den måste peka ut de verksamhetsområden och avgörande val som är av kritisk 
betydelse för att nå dit. Det innebär samtidigt att man väljer bort något annat. För att vara 
ett fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och ange 
prioriteringar.

Strategin behöver inte säga något om vilka medel eller metoder som ska användas. Dessa kan 
vara olika för olika verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder har vi program och 
planer. 

Strategier beslutas av Kommunfullmäktige.

Program
Programmet är en mellanform av strategi och plan. Jämfört med strategin konkretiserar det 
vilka åtgärder vi ska göra, men utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet 
kan vara en politisk viljeinriktning som senare följs av en mer detaljerad plan i samma ämne. 
Det kan också vara en mellanform genom att blanda långsiktiga och översiktliga direktiv 
med mer konkreta. 

Programmet är en lämplig form för långsiktighet i enskilda verksamheter. Det har då samma 
roll som en strategi, men för det mindre sammanhanget.

Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. 
Programmet ska tala om vad vi vill uppnå, och vilka effekter vi strävar efter. Programmet ska 
göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska 
överväganden. 
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Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan t.ex. ange alternativ 
att ta ställning till i plandokument eller i verkställighet. Programmet anger inte heller några 
detaljerade tidsplaner.

Kommunövergripande program beslutas av Kommunfullmäktige. Nämnder och Kommun-
styrelsen kan anta program som berör nämndens/styrelsens reglemente.

Plan
Planen är det mest konkreta dokument av denna typ. Planen ska vara en instruktion över 
initiativ som ska tas. Planen ger direktiv till nämnder och förvaltningar att utföra olika saker, 
och anger tidplan. Som läsare har jag rätt att ställa högra krav på de konkreta besked vi får av en 
plan. Som skribent måste jag försäkra mig om att planen svarar på frågorna vad, vem och när. 

Planen ska beskriva aktiviteterna så konkret att det säkrar det önskade utförandet, oavsett 
vem som gör dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att aktiviteterna blir gjorda. 
Den ska ange ett tidsschema och hur eventuell uppföljning ska ske. 

Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar åstadkomma och den 
får inte stanna vid att vara en inventering eller en önskelista. Det får inte vara någon tvekan 
om ansvar och tidplan för de aktiviteter som anges i planen.

Kommunövergripande planer beslutas vanligtvis av Kommunfullmäktige. Övriga planer tas 
på nämnd, Kommunstyrelse eller verksamhetsnivå.

Normerande styrdokument
Den andra typen av styrdokument är normerande. De klargör vårt förhållningsätt till något, 
eller ger ett direktiv för hur en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara en ”lagtext” 
som mindre handlar om vad som ska göras utan mer om hur det ska göras, och vad som inte 
ska göras. 

Policy
Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på t.ex. sponsring eller 
internationella kontakter. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning 
för bedömningar från fall till fall. 

En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse. En policy säger 
t.ex. att vi är positiva eller negativa till konkurrensutsättning, sponsring, hemarbete, intern 
rörlighet, deltid etc.

En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det kan därför ofta vara lämpligt att låta 
policyn ingå som en portalparagraf i ett annat dokument. 

Policy beslutas av Kommunfullmäktige.

Riktlinjer
Riktlinjer ger mer konkret stöd för ett visst handlande. De kan till exempel ange vilken typ 
av åtgärder och tillvägagångsätt vi bör välja, och sätta gränser för omfattningen. Riktlinjerna 
lämnar visst utrymme för handläggaren att själva utforma detaljerna i åtgärderna. 

Riktlinjerna ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjerna kan lägga 
ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service 
som bör erbjudas. Riktlinjerna kan också vara inriktade på metod och rekommendera vissa 
tillvägagångsätt. Riktlinjerna kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok 
för verksamheten.
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Dokument på förvaltningsnivå
Utöver styrdokumenten kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid det praktiska 
och inte innehåller sådant som hör hemma i politiskt antagna styrdokument, eller åtgärder 
som kräver beslut om finansiering. Dessa behandlar ”hur”-frågor, ofta i detalj, och beslutas 
på tjänstepersonnivå.

Även vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har betydelse 
för den egna verksamheten. Även dessa planer ska förstås vara utformade enligt riktlinjerna, 
för att olika dokument ska ha sitt sammanhang.

Planerande styrdokument
Planerande dokument anger vad vi vill åstadkomma. De ger ett uppdrag att handla på ett visst 
sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill uppnå.

Strategi
Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de planerande dokumenten, men samtidigt 
det mest abstrakta. Strategin gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och långsiktiga 
mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och bryta ner detta 
dokument i mer detaljerade skrivningar. Strategier kan vi ha några få av, eftersom de naturligt 
handlar om de stora sammanhangen. 

Strategin är ett dokument som alla andra nämnders/verksamheter och deras styrdokument 
riktas mot. 

Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för Borås Stad. Den kan innehålla långsiktiga 
perspektiv, och den måste peka ut de verksamhetsområden och avgörande val som är av kritisk 
betydelse för att nå dit. Det innebär samtidigt att man väljer bort något annat. För att vara 
ett fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och ange 
prioriteringar.

Strategin behöver inte säga något om vilka medel eller metoder som ska användas. Dessa kan 
vara olika för olika verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder har vi program och 
planer. 

Strategier beslutas av Kommunfullmäktige.

Program
Programmet är en mellanform av strategi och plan. Jämfört med strategin konkretiserar det 
vilka åtgärder vi ska göra, men utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet 
kan vara en politisk viljeinriktning som senare följs av en mer detaljerad plan i samma ämne. 
Det kan också vara en mellanform genom att blanda långsiktiga och översiktliga direktiv 
med mer konkreta. 

Programmet är en lämplig form för långsiktighet i enskilda verksamheter. Det har då samma 
roll som en strategi, men för det mindre sammanhanget.

Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. 
Programmet ska tala om vad vi vill uppnå, och vilka effekter vi strävar efter. Programmet ska 
göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska 
överväganden. 
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Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan t.ex. ange alternativ 
att ta ställning till i plandokument eller i verkställighet. Programmet anger inte heller några 
detaljerade tidsplaner.

Kommunövergripande program beslutas av Kommunfullmäktige. Nämnder och Kommun-
styrelsen kan anta program som berör nämndens/styrelsens reglemente.

Plan
Planen är det mest konkreta dokument av denna typ. Planen ska vara en instruktion över 
initiativ som ska tas. Planen ger direktiv till nämnder och förvaltningar att utföra olika saker, 
och anger tidplan. Som läsare har jag rätt att ställa högra krav på de konkreta besked vi får av en 
plan. Som skribent måste jag försäkra mig om att planen svarar på frågorna vad, vem och när. 

Planen ska beskriva aktiviteterna så konkret att det säkrar det önskade utförandet, oavsett 
vem som gör dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att aktiviteterna blir gjorda. 
Den ska ange ett tidsschema och hur eventuell uppföljning ska ske. 

Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar åstadkomma och den 
får inte stanna vid att vara en inventering eller en önskelista. Det får inte vara någon tvekan 
om ansvar och tidplan för de aktiviteter som anges i planen.

Kommunövergripande planer beslutas vanligtvis av Kommunfullmäktige. Övriga planer tas 
på nämnd, Kommunstyrelse eller verksamhetsnivå.

Normerande styrdokument
Den andra typen av styrdokument är normerande. De klargör vårt förhållningsätt till något, 
eller ger ett direktiv för hur en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara en ”lagtext” 
som mindre handlar om vad som ska göras utan mer om hur det ska göras, och vad som inte 
ska göras. 

Policy
Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på t.ex. sponsring eller 
internationella kontakter. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning 
för bedömningar från fall till fall. 

En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse. En policy säger 
t.ex. att vi är positiva eller negativa till konkurrensutsättning, sponsring, hemarbete, intern 
rörlighet, deltid etc.

En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det kan därför ofta vara lämpligt att låta 
policyn ingå som en portalparagraf i ett annat dokument. 

Policy beslutas av Kommunfullmäktige.

Riktlinjer
Riktlinjer ger mer konkret stöd för ett visst handlande. De kan till exempel ange vilken typ 
av åtgärder och tillvägagångsätt vi bör välja, och sätta gränser för omfattningen. Riktlinjerna 
lämnar visst utrymme för handläggaren att själva utforma detaljerna i åtgärderna. 

Riktlinjerna ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjerna kan lägga 
ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service 
som bör erbjudas. Riktlinjerna kan också vara inriktade på metod och rekommendera vissa 
tillvägagångsätt. Riktlinjerna kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok 
för verksamheten.
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Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett handlingssätt som ger ett visst utrymme 
för individuella variationer. Alternativt kan man avvika från riktlinjen om det finns starka 
argument i det enskilda fallet. Om ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller flera 
regler måste den eller dessa tydligt markeras. 

Regler
Regler är en samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande. De koncentrerar 
sig på hur en åtgärd görs, inte vad den innehåller. 

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument 
är ”ska”, ”måste” och ”får inte”. 

Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga formuleringar som bara innebär strävan 
i en viss riktning, eller lämnar åt läsaren att avgöra om denne vill följa ordalydelsen eller inte. 

Utformningen
Det är viktigt att styrdokumentets språkbruk harmonierar med dokumentets avsikt och roll. Detta 
gäller särskilt för planer och regler, som inte får lämna något utrymme för tolkning. Här närmar 
man sig lagspråkets uttryck. Ett exempel är riktlinjernas ”bör”, som är en rekommendation, 
och reglernas ”ska”, som inte lämnar något förhandlingsutrymme.

Generellt gäller ett enkelt och tydligt språk för att göra styrdokumentet så lätt som möjligt att 
förstå och förmedla. Texten bör inte ha svepande och abstrakta formuleringar.

Om en åtgärd i till exempel en handlingsplan är kopplad till en kostnad kan texten redovisa 
denna. Pengar för åtgärden blir dock aldrig anvisade genom ett beslut om själva styrdokumentet. 
Varje åtgärd måste finansieras genom ett eget beslut.

Grafiskt ska Borås Stads styrdokument vara lätta att identifiera genom det standardiserade 
omslaget. Det är endast Stadsledningskansliet som får förse dokumenten med detta omslag 
som just signalerar att det är ett Borås Stads styrdokument. 

Ett styrdokument ger effekt först när det är känt och tillämpat i organisationen. Det är 
lämpligt att under arbetet med dokumentet också planera för hur det ska kommuniceras och 
förankras i organisationen. 

Styrdokumentet ska i möjligaste mån innehålla ett avsnitt om hur och när dokumentet ska 
följas upp. Detta är främst aktuellt för de planerande styrdokumenten. Finns det behov av att 
utvärdera styrdokumentet och dess konsekvenser ska avsnittet även innehålla en beskrivning 
om hur och när en utvärdering ska ske. 

Önskvärt är om uppföljningen av styrdokumenten sker i kluster med liknande tema.
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Ska-krav
Följande är ska-krav på styrdokumentet:

• Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de sex typer som beskrivs i 
dessa riktlinjer. Undantag från detta är styrdokument som finns i bilaga 2 samt en 
del styrdokument där det finns specifika instruktioner hur de ska utformas (t.ex. 
lagkrav). 

• En del styrdokument ger direkta uppdrag till någon organisatorisk enhet, till 
exempel att göra en uppföljning. Sådana uppdrag ska vara tydliga, gärna i ett särskilt 
rubriksatt stycke. Här ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det, och 
när det ska göras. Beskrivningen ska vara specifik och undvika formuleringar som 
”Borås Stad ska..” eller berörda nämnder ska..”

• Vid allt arbete med styrdokument ska i ett tidigt skede Stadsledningskansliet 
kopplas in för stöd med att säkerställa att dokumentet fyller kraven och harmonierar 
med dessa riktlinjer och ska-krav. Styrdokumenten ska vara tillgänglighetsanpassade. 

• Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl finns för 
undantag. Sedan krävs en aktualitetsprövning som kan resultera i en revidering av 
styrdokumentet, i styrdokumentets upphörande eller att styrdokumentet fastställs på 
nytt utan revidering.  

• I alla styrdokument ska det finnas uppgift om

 – Vem som har fastställt dokumentet 

 – När dokumentet har fastställts 

 – Diarienumret på ärendet

 – Vem som ska ansvara för revideringen 

 – Vem som ansvarar för eventuell uppföljning

 – Vem dokumentet gäller för

 – Hur länge dokumentet gäller

Alla Borås Stads styrdokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, 
eller i annan instans men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på kommunens 
intranät och på boras.se i gemensam typografi eller design. Stadsledningskansliet ansvarar för 
denna design som en bekräftelse på att dokumentet är ett av Borås Stads styrande dokument. 

Även dokument som gäller för t.ex. bara en nämnd ska följa dessa riktlinjer, så att strukturen 
och terminologin blir gemensam och åskådlig i hela organisationen. 

Uppföljning
Uppföljningen av dessa riktlinjer sker löpande genom Stadsledningskansliet kvalitetssäkring 
av dokumenten under arbetet med dem, och genom kontroll att alla styrdokument passerar 
denna instans. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

 B 1523
8 Borås Stad  |  Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett handlingssätt som ger ett visst utrymme 
för individuella variationer. Alternativt kan man avvika från riktlinjen om det finns starka 
argument i det enskilda fallet. Om ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller flera 
regler måste den eller dessa tydligt markeras. 

Regler
Regler är en samling ”paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande. De koncentrerar 
sig på hur en åtgärd görs, inte vad den innehåller. 

Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument 
är ”ska”, ”måste” och ”får inte”. 

Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga formuleringar som bara innebär strävan 
i en viss riktning, eller lämnar åt läsaren att avgöra om denne vill följa ordalydelsen eller inte. 

Utformningen
Det är viktigt att styrdokumentets språkbruk harmonierar med dokumentets avsikt och roll. Detta 
gäller särskilt för planer och regler, som inte får lämna något utrymme för tolkning. Här närmar 
man sig lagspråkets uttryck. Ett exempel är riktlinjernas ”bör”, som är en rekommendation, 
och reglernas ”ska”, som inte lämnar något förhandlingsutrymme.

Generellt gäller ett enkelt och tydligt språk för att göra styrdokumentet så lätt som möjligt att 
förstå och förmedla. Texten bör inte ha svepande och abstrakta formuleringar.

Om en åtgärd i till exempel en handlingsplan är kopplad till en kostnad kan texten redovisa 
denna. Pengar för åtgärden blir dock aldrig anvisade genom ett beslut om själva styrdokumentet. 
Varje åtgärd måste finansieras genom ett eget beslut.

Grafiskt ska Borås Stads styrdokument vara lätta att identifiera genom det standardiserade 
omslaget. Det är endast Stadsledningskansliet som får förse dokumenten med detta omslag 
som just signalerar att det är ett Borås Stads styrdokument. 

Ett styrdokument ger effekt först när det är känt och tillämpat i organisationen. Det är 
lämpligt att under arbetet med dokumentet också planera för hur det ska kommuniceras och 
förankras i organisationen. 

Styrdokumentet ska i möjligaste mån innehålla ett avsnitt om hur och när dokumentet ska 
följas upp. Detta är främst aktuellt för de planerande styrdokumenten. Finns det behov av att 
utvärdera styrdokumentet och dess konsekvenser ska avsnittet även innehålla en beskrivning 
om hur och när en utvärdering ska ske. 

Önskvärt är om uppföljningen av styrdokumenten sker i kluster med liknande tema.
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Ska-krav
Följande är ska-krav på styrdokumentet:

• Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de sex typer som beskrivs i 
dessa riktlinjer. Undantag från detta är styrdokument som finns i bilaga 2 samt en 
del styrdokument där det finns specifika instruktioner hur de ska utformas (t.ex. 
lagkrav). 

• En del styrdokument ger direkta uppdrag till någon organisatorisk enhet, till 
exempel att göra en uppföljning. Sådana uppdrag ska vara tydliga, gärna i ett särskilt 
rubriksatt stycke. Här ska framgå vad som ska göras, vem som ska göra det, och 
när det ska göras. Beskrivningen ska vara specifik och undvika formuleringar som 
”Borås Stad ska..” eller berörda nämnder ska..”

• Vid allt arbete med styrdokument ska i ett tidigt skede Stadsledningskansliet 
kopplas in för stöd med att säkerställa att dokumentet fyller kraven och harmonierar 
med dessa riktlinjer och ska-krav. Styrdokumenten ska vara tillgänglighetsanpassade. 

• Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl finns för 
undantag. Sedan krävs en aktualitetsprövning som kan resultera i en revidering av 
styrdokumentet, i styrdokumentets upphörande eller att styrdokumentet fastställs på 
nytt utan revidering.  

• I alla styrdokument ska det finnas uppgift om

 – Vem som har fastställt dokumentet 

 – När dokumentet har fastställts 

 – Diarienumret på ärendet

 – Vem som ska ansvara för revideringen 

 – Vem som ansvarar för eventuell uppföljning

 – Vem dokumentet gäller för

 – Hur länge dokumentet gäller

Alla Borås Stads styrdokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, 
eller i annan instans men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på kommunens 
intranät och på boras.se i gemensam typografi eller design. Stadsledningskansliet ansvarar för 
denna design som en bekräftelse på att dokumentet är ett av Borås Stads styrande dokument. 

Även dokument som gäller för t.ex. bara en nämnd ska följa dessa riktlinjer, så att strukturen 
och terminologin blir gemensam och åskådlig i hela organisationen. 

Uppföljning
Uppföljningen av dessa riktlinjer sker löpande genom Stadsledningskansliet kvalitetssäkring 
av dokumenten under arbetet med dem, och genom kontroll att alla styrdokument passerar 
denna instans. 
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Bilaga 1. Checklista
Kom ihåg att alltid kontakta Stadsledningskansliet innan du sätter igång arbetet med ett nytt 
styrdokument eller revidering av ett styrdokument. 

• Vad är syftet med styrdokumentet?

 – Lagkrav

 – Annat krav (typ ISO eller att få statsbidrag)

 – Styrdokument är det bästa alternativet framför till exempel ett nämndbeslut

 – Politiskt beslut på att styrdokument ska tas fram

 – Få ett visst önskat resultat över en längre period

• Om frågan är reglerad genom lagstiftning, behövs kanske inget styrdokument, utan 
istället kanske en anvisning i form av en handbok.

• Hur är beslutsgången gällande styrdokumentet? Planera processen för framtagande 
och beslutsfattande avseende tid, ansvarsfördelning samt eventuell samverkan med 
andra aktörer.

• Hur harmoniserar styrdokumentet med andra fattade beslut och styrdokument? 
Finns det andra styrdokument som ska upphävas eller revideras, på grund av det nya 
styrdokumentet?

• Hur kan det här styrdokumentet möjliggöra beslutsfattandet så nära medborgaren 
som möjligt?

• Innebär styrdokumentet ekonomiska konsekvenser som särskilt behöver planeras för? 
Att anta ett styrdokument i sig innebär inte att medel överförs för att till exempel 
genomföra en aktivitet i en plan. Detta måste tas i ett separat beslut eller helst i 
budgeten. 

• Behövs en uppföljning och hur kan den i så fall utformas så att den får önskat 
resultat?

• Skriv kort och tydligt (belasta inte styrdokumentet med lagstiftningstext). 
Dokumentet ska vara enkelt tydligt och lättläst. 
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Bilaga 2. Övriga typer av styrdokument
Det finns ett antal andra styrdokument som inte berörs av denna riktlinje men som kan vara 
bra att känna till. 

Författningssamlingen 

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Beskriver hur arbetet och sammanträdet ska utföras i Kommunfullmäktige. 

Reglemente
I reglementet delegerar Kommunfullmäktige uppgifter och ansvar till nämnderna. Reglementet 
är ett dokument som står över de övriga styrdokumenten (de planerande och normerande). 
Därför kan vi t.ex. inte i en plan utöka verksamheten för en nämnd utan att ta hänsyn till 
reglementet. 

Bolagsordning
Bolagsordningen är motsvarigheten till nämndernas reglemente fast för våra kommunala 
bolag. Bolagsordningen har vissa krav på vad den ska innehålla enligt Aktiebolagslagen och 
precis som för reglementena är det viktigt när vi tar fram (styrdokumentet) ägardirektiv att 
vi inte utökar verksamheten för bolaget utan att ta hänsyn till bolagsordningen. 

Ägardirektiv
Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår 
ägarens förväntningar och krav på bolaget. Direktiven beslutas av Kommunfullmäktige. I ett 
ägardirektiv kan t.ex. ägaren skriva hur många nya bostäder bostadsbolagen förväntas bygga.

Lokala föreskrifter
Lokala föreskrifter beslutas av Kommunfullmäktige och reglerar det omgivande samhället. 
Föreskrifter kan även vara lagstadgade som exempelvis kommunens renhållningsordning som 
bygger på Miljöbalken och Avfallsförordningen.

Taxor och avgifter
Flertalet taxor och avgifter tas av Kommunfullmäktige varje år. Dessa reglerar de avgifter och 
taxor som företag och invånare ska betala för olika typer av kommunala tjänster. 
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Bilaga 1. Checklista
Kom ihåg att alltid kontakta Stadsledningskansliet innan du sätter igång arbetet med ett nytt 
styrdokument eller revidering av ett styrdokument. 

• Vad är syftet med styrdokumentet?

 – Lagkrav

 – Annat krav (typ ISO eller att få statsbidrag)

 – Styrdokument är det bästa alternativet framför till exempel ett nämndbeslut

 – Politiskt beslut på att styrdokument ska tas fram

 – Få ett visst önskat resultat över en längre period

• Om frågan är reglerad genom lagstiftning, behövs kanske inget styrdokument, utan 
istället kanske en anvisning i form av en handbok.

• Hur är beslutsgången gällande styrdokumentet? Planera processen för framtagande 
och beslutsfattande avseende tid, ansvarsfördelning samt eventuell samverkan med 
andra aktörer.

• Hur harmoniserar styrdokumentet med andra fattade beslut och styrdokument? 
Finns det andra styrdokument som ska upphävas eller revideras, på grund av det nya 
styrdokumentet?

• Hur kan det här styrdokumentet möjliggöra beslutsfattandet så nära medborgaren 
som möjligt?

• Innebär styrdokumentet ekonomiska konsekvenser som särskilt behöver planeras för? 
Att anta ett styrdokument i sig innebär inte att medel överförs för att till exempel 
genomföra en aktivitet i en plan. Detta måste tas i ett separat beslut eller helst i 
budgeten. 

• Behövs en uppföljning och hur kan den i så fall utformas så att den får önskat 
resultat?

• Skriv kort och tydligt (belasta inte styrdokumentet med lagstiftningstext). 
Dokumentet ska vara enkelt tydligt och lättläst. 
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Bilaga 2. Övriga typer av styrdokument
Det finns ett antal andra styrdokument som inte berörs av denna riktlinje men som kan vara 
bra att känna till. 

Författningssamlingen 

Kommunfullmäktiges arbetsordning
Beskriver hur arbetet och sammanträdet ska utföras i Kommunfullmäktige. 

Reglemente
I reglementet delegerar Kommunfullmäktige uppgifter och ansvar till nämnderna. Reglementet 
är ett dokument som står över de övriga styrdokumenten (de planerande och normerande). 
Därför kan vi t.ex. inte i en plan utöka verksamheten för en nämnd utan att ta hänsyn till 
reglementet. 

Bolagsordning
Bolagsordningen är motsvarigheten till nämndernas reglemente fast för våra kommunala 
bolag. Bolagsordningen har vissa krav på vad den ska innehålla enligt Aktiebolagslagen och 
precis som för reglementena är det viktigt när vi tar fram (styrdokumentet) ägardirektiv att 
vi inte utökar verksamheten för bolaget utan att ta hänsyn till bolagsordningen. 

Ägardirektiv
Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet framgår 
ägarens förväntningar och krav på bolaget. Direktiven beslutas av Kommunfullmäktige. I ett 
ägardirektiv kan t.ex. ägaren skriva hur många nya bostäder bostadsbolagen förväntas bygga.

Lokala föreskrifter
Lokala föreskrifter beslutas av Kommunfullmäktige och reglerar det omgivande samhället. 
Föreskrifter kan även vara lagstadgade som exempelvis kommunens renhållningsordning som 
bygger på Miljöbalken och Avfallsförordningen.

Taxor och avgifter
Flertalet taxor och avgifter tas av Kommunfullmäktige varje år. Dessa reglerar de avgifter och 
taxor som företag och invånare ska betala för olika typer av kommunala tjänster. 
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Andra styrdokument

Översiktsplan
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplaner visar hur den tänkta mark- 
och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden. I översiktsplanen 
vägs en mängd olika intressen samman. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande, men 
viktiga strategiska dokument som lägger grunden för fortsatt planering och genomförande. 
Översiktsplaner arbetas fram tillsammans med många olika intressenter.

Detaljplaner
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden 
och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, 
industri, kontor eller annan verksamhet men också hur gator ska anläggas och vilken mark 
som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

Budget
En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter. I en kommunal budget 
finns även den politiska viljeinriktningen i form av mål och nya uppdrag till nämnderna.
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Andra styrdokument

Översiktsplan
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplaner visar hur den tänkta mark- 
och vattenanvändningen och bebyggelseutvecklingen ska se ut i framtiden. I översiktsplanen 
vägs en mängd olika intressen samman. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande, men 
viktiga strategiska dokument som lägger grunden för fortsatt planering och genomförande. 
Översiktsplaner arbetas fram tillsammans med många olika intressenter.

Detaljplaner
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som krävs vid utbyggnad av nya områden 
och för ändrad markanvändning. Den reglerar om marken ska användas för bostäder, handel, 
industri, kontor eller annan verksamhet men också hur gator ska anläggas och vilken mark 
som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ta ställning till hur ett område ska utvecklas.

Budget
En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter. I en kommunal budget 
finns även den politiska viljeinriktningen i form av mål och nya uppdrag till nämnderna.

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 03335 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00260 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de 
Gröna Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Miljöpartiet de Gröna Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Miljöpartiet de Gröna Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås.  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Miljöpartiet de Gröna BoråsUlf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 51
Redovisning av kommunalt partistöd för  
Miljöpartiet de Gröna Borås
2022-04-11 Dnr KS 2022-00260 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-04 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00185 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Kristdemokraterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-04 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00185 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2021 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Kristdemokraterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 52
Redovisning av kommunalt partistöd för  
Kristdemokraterna i Borås
2022-11-04 Dnr KS 2022-00185 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-04 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00087 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Moderaterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Moderaterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2021 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Moderaterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 53
Redovisning av kommunalt partistöd för  
Moderaterna i Borås
2022-11-04 Dnr KS 2022-00087 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00207 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 
Borås 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Centerpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2021 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås    

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Centerpartiet i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 

Nr 54
Redovisning av kommunalt partistöd för  
Centerpartiet i Borås
2022-04-11 Dnr KS 2022-00207 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00230 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bestämmelser om omställningsstöd pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 

OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01.     

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande.   

Protokollsanteckning 
Kristian Silbvers (SD) och Christer Spets (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.        

Ärendet i sin helhet 
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för 
att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges 
kommuner och landsting (SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-20 antog Borås Stad det nya 
regelverket kallat Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 14). 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-19  förändrades reglerna. 
Förändringar i OPF-KL 18 tillskillnad mot då gällande regelverk OPF-KL 14 
var att skapa enkelhet och göra regelverket tydligare.  

Nr 55
Bestämmelser om omställningsstöd pension samt  
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning
2022-04-11 Dnr KS 2022-00230 1.1.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

OPF-KL 18 är utformat att följa förändringar av andra regelverket ex tidigast 
uttag av Allmän pension, angiven ålder i Lagen om anställningsskydd (LAS) och 
Socialförsäkringsbalken (SFB). För att underlätta tolkning och praktisk 
tillämpning av bestämmelserna har OPK-KL18 kompletterats med lokala 
tillämpningsanvisningar. 

 

Arvodesdelegationen gör bedömningen att ytterligare lokala 
tillämpningsanvisningar behöver genomföras i OPK-KL18.  

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”.           

Beslutsunderlag 
1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om omställningsstöd 

pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning 

2. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 

3. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 
(spårbar)   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Pension, Johan Strömberg. 
2. Juridik 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg  
Stadsdirektör 
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Protokollsanteckning 

Borås 
2022-04-11 

Kommunstyrelsen 
KC7 Bestämmelser om 

omställningsstöd 

 
 
 

Sverigedemokraterna ser positivt på liggande förslag om bestämmelser för 

omställningsskydd för förtroendevalda. Vi noterar att övriga partier ansluter sig till vårt 

förslag om att begränsa den bortre gräns som en förtroendevald kan erhålla ekonomiskt 

omställningsstöd till högst ett år. Detta var även ett förslag som vi presenterade i och med 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-09. 

 

Sverigedemokraterna ser dock att förslaget kan utvecklas vidare, och bland annat reglera 

arvodena till Borås kommunalråd till 1,0 GN, samt begränsa den pensionsgrundande 

inkomsten. 

 
 
 

För Sverigedemokraterna, 
 
 

Kristian Silbvers (SD) Crister Spets (SD) 
Ledamot, kommunstyrelsen Ersättare, kommunstyrelsen 
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Protokollsanteckning 

Borås 
2022-04-11 

Kommunstyrelsen 
KC7 Bestämmelser om 

omställningsstöd 

 
 
 

Sverigedemokraterna ser positivt på liggande förslag om bestämmelser för 

omställningsskydd för förtroendevalda. Vi noterar att övriga partier ansluter sig till vårt 

förslag om att begränsa den bortre gräns som en förtroendevald kan erhålla ekonomiskt 

omställningsstöd till högst ett år. Detta var även ett förslag som vi presenterade i och med 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-09. 

 

Sverigedemokraterna ser dock att förslaget kan utvecklas vidare, och bland annat reglera 

arvodena till Borås kommunalråd till 1,0 GN, samt begränsa den pensionsgrundande 

inkomsten. 

 
 
 

För Sverigedemokraterna, 
 
 

Kristian Silbvers (SD) Crister Spets (SD) 
Ledamot, kommunstyrelsen Ersättare, kommunstyrelsen 

Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

KC7: Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning 

 

Vänsterpartiet anser att det är bra att samtliga partier står bakom att omställningsersättningen ska 
samordnas med andra förvärvsinkomster. Däremot har vi i Arvodesdelegationen reserverat oss mot 
förslaget att undanta en ett prisbasbelopp från samordningen. Vi ser inte att det finns argument för 
en sådan lösning. Den påverkar sannolikt inte heller enskilda individers intresse av att snabbt återgå 
till förvärvsarbete. Genom att undanta ett prisbasbelopp fungerar detta i det närmsta som ett 
avgångsvederlag. Vår hållning är att samordning sak ske från första kronan. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

- Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-
KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 Samordning, förändras genom att 
”Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom att ”Rätt till 
ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst 
ett års sammanhängande uppdragstid. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 
procent”. 

OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
 
Gäller från och med: 2023-01-01 
 
Allmänt om bestämmelserna  
OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL 18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:  

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  

2. Omställningsstöd  

 Aktiva omställningsinsatser  
 Ekonomiskt omställningsstöd  
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

3. Pensionsbestämmelser  

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning  
 Sjukpension  
 Efterlevandeskydd  

4. Familjeskydd 

 

Kapitel 1 
 
Inledande bestämmelser 
 
§ 1 Pensionsmyndighet  
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.  
 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.  
 
  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Tillämpningsanvisning till § 1  
Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet. 
 
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar. 
 
Kapitel 2 
 
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av 
heltid. 
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 
§ 2 Omställningsstöd 
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en 
förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 
 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag 
och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som 
inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 
 
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser 
samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 3  
Förtroendevalda kan ansöka om aktiva omställningsinsatser hos pensionsmyndigheten genom 
kommunens pensionsenhet.  
 
Ansökan ska ske inom tre månader från avgång och den sökta aktiviteten ska påbörjas inom sex 
månader från avgång.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta om förlängning av ovan nämnda tidsramar.  
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Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
 
Gäller från och med: 2023-01-01 
 
Allmänt om bestämmelserna  
OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL 18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:  

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  

2. Omställningsstöd  

 Aktiva omställningsinsatser  
 Ekonomiskt omställningsstöd  
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

3. Pensionsbestämmelser  

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning  
 Sjukpension  
 Efterlevandeskydd  

4. Familjeskydd 

 

Kapitel 1 
 
Inledande bestämmelser 
 
§ 1 Pensionsmyndighet  
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.  
 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.  
 
  

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Tillämpningsanvisning till § 1  
Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet. 
 
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar. 
 
Kapitel 2 
 
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av 
heltid. 
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 
§ 2 Omställningsstöd 
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en 
förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 
 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag 
och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som 
inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 
 
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser 
samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 3  
Förtroendevalda kan ansöka om aktiva omställningsinsatser hos pensionsmyndigheten genom 
kommunens pensionsenhet.  
 
Ansökan ska ske inom tre månader från avgång och den sökta aktiviteten ska påbörjas inom sex 
månader från avgång.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta om förlängning av ovan nämnda tidsramar.  
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Maximal ersättning är ett (1) inkomstbasbelopp.  
 
Omställningsfondens erbjudna tjänster kan användas.  
 
På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka deltagande i beslutad 
aktivitet. Skulle deltagandet inte kunna styrkas på godtagbart sätt kan det leda till 
återbetalningsskyldighet. 
 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter 
minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde 
uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen i 
minst motsvarande omfattning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 4 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunen pensionsenhet. Ansökan finns 
kommunens intranät.  
 
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa 
dagen efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen.  
 
Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp. Pensionsmyndigheten kan bevilja 
undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger. 
 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag 
efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste 
uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enlig § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i 
taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32a § LAS angiven ålder.  
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Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan 
avgångstidpunkten.  
 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt 
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen i 
minst motsvarande omfattning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 5 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd räknas på samma underlag som ersättning enligt § 4.  
 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet. Ansökan finns på 
kommunens intranät. 
 
§ 6 Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster. 
 
Ett prisbasbelopp undantas från samordning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 6 

Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljas deltidssysselsatt förtroendevald ska 
hänsyn tas till sysselsättningsgrad avseende fribeloppets storlek.  
 
Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgifter för de närmast kommande sex månaderna. 
Inkomstuppgift skall lämnas även om förvärvsinkomsten är noll kronor.  
 
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. 
Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har 
kommit kommunen tillhanda.  
 
Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalde ska ha större eller mindre 
ersättning vilket då regleras genom ytterligare utbetalning från kommunen eller återbetalning från 
den förtroendevalde.  
 
Blankett för inkomstuppgift finns på intranätet.  
 
För rätt till ekonomiskt omställningsstöd ska den förtroendevalde på anmodan av 
pensionsmyndigheten styrka sin aktivitet för att hitta annan försörjning.  
 
Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av omställningsstödet. 
Beslut fattas av pensionsmyndigheten.  
Jämkning:  
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Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om förvärvsarbete utförs åt 
någon annan utan skälig ersättning för detta arbete. Beslut fattas av pensionsmyndigheten. 
 
§ 7 Uppgiftsskyldighet 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat 
fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
 
Pensionsmyndighet kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från 
efterkrav. 
 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.  
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 
 
Tillämpningsanvisning till § 8  
För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras senast tre månader efter 
avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället utan 
retroaktivitet.  
 
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl föreligger. 
 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet.  
 
Inskränkning av ersättning:  
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den 
förtroendevalde döms för brott som medfört att den förtroendevalde skiljts från sitt 
förtroendeuppdrag i kommunen eller döms för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att 
den förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han heller hon fortfarande hade haft det. 
 
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd 
Om rätt till ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
 
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

 B 1555

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om förvärvsarbete utförs åt 
någon annan utan skälig ersättning för detta arbete. Beslut fattas av pensionsmyndigheten. 
 
§ 7 Uppgiftsskyldighet 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat 
fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
 
Pensionsmyndighet kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från 
efterkrav. 
 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.  
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 
 
Tillämpningsanvisning till § 8  
För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras senast tre månader efter 
avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället utan 
retroaktivitet.  
 
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl föreligger. 
 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet.  
 
Inskränkning av ersättning:  
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den 
förtroendevalde döms för brott som medfört att den förtroendevalde skiljts från sitt 
förtroendeuppdrag i kommunen eller döms för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att 
den förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han heller hon fortfarande hade haft det. 
 
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd 
Om rätt till ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 
 
Pensionsbestämmelser 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och 
som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte 
annat anges. 
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har 
uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  
a. avgiftsbestämd ålderspension  
b. sjukpension  
c. efterlevandeskydd 
 
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 - 9. 
 
§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 
30 inkomstbasbelopp.  
 
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna 
kontanta ersättningar.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet 
till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan ledighet 
fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad 
som avdragits.  
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald 
enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller 
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 
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§ 5 Pensionsavgifter 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt 
§ 4.  
 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inkomstbasbelopp.  
 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 
7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande 
inkomsten. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 
40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB).  
 

Anmärkning  
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året 
före den förtroendevalde beviljas sjuk – eller aktivitetsersättning. Pensionsavgift 
avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.  

 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 
inkomstbasbelopp.  
 
Då den förtroendevalde inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.  
 
Belopp understigande 200 kr avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 
uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
 
§ 6 Pensionsbehållning 
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den 
förtroendevalde innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga 
pensionsavgifterna som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.  
 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. Den förtroendevalde kan 
erbjuda möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag. 
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§ 5 Pensionsavgifter 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt 
§ 4.  
 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inkomstbasbelopp.  
 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 
7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande 
inkomsten. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 
40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB).  
 

Anmärkning  
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året 
före den förtroendevalde beviljas sjuk – eller aktivitetsersättning. Pensionsavgift 
avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.  

 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 
inkomstbasbelopp.  
 
Då den förtroendevalde inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.  
 
Belopp understigande 200 kr avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 
uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
 
§ 6 Pensionsbehållning 
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den 
förtroendevalde innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga 
pensionsavgifterna som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.  
 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. Den förtroendevalde kan 
erbjuda möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag. 
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§ 7 Information 
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 
 
Tillämpningsanvisning till § 7  
Årlig information med uppgift om intjänad pensionsbehållning erhålls från kommunens 
pensionsadministratör. 
 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis 
och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt 
enlig överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.  
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten har tagit emot sådan ansökan.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet 
av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av 
förmånen börjar. 
 
Tillämpningsanvisning till § 8  
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet. Blankett finns på 
kommunens intranät.  
 
Efterlevandeskydd kan väljas bort i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
ska börja.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen 
börjar. 
 
§9 Uppgiftsskyldighet 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter 
kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på 
annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på 
kommande avsättningar av pensionsavgift.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10 Sjukpension  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från 
sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
 
Sjukpension grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten 
kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.  
 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL.  
 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. 
 

Anmärkningar  
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen)  
2. Sjukpension ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 
270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald 
under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning 
eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 
 
§ 11 Efterlevandeskydd  
Efterlevandeskydd enlig § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.  
 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och 
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  
 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan 
dessa barn.  
 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad 
efterlevande under fem år.  
 
Efterlevandeskyddet kan utbetalas som engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen 
börjar. 
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§ 10 Sjukpension  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från 
sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
 
Sjukpension grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten 
kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.  
 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL.  
 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. 
 

Anmärkningar  
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen)  
2. Sjukpension ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 
270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald 
under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning 
eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 
 
§ 11 Efterlevandeskydd  
Efterlevandeskydd enlig § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.  
 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och 
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  
 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan 
dessa barn.  
 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad 
efterlevande under fem år.  
 
Efterlevandeskyddet kan utbetalas som engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen 
börjar. 
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§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  
Angående påföljden i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,19,20 a och 100 a §§ lagen 
om försäkringsavtal.  
 
§ 13 Finansiering  
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 
 
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd  
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  
 
Ansökan om sjukpension eller efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigad bör få sjukpension 
eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot 
sådan ansökan.  
 
Tillämpningsanvisning till § 14  
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet. Blankett finns på 
kommunens intranät. 
 
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.  
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd.  
 
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka.  
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
 
Kapitel 4 
 
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på 
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL 18 antas av 
fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från 
samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
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§ 2 Rätt till familjeskydd  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till  
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och  
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
 
§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:  
 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1  
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  
 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde 
avlider:  
 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.  
 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna:  
 
b)-c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med 
pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd 
för efterlevande. 
 
§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen  
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och 
registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet. 
 
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen  
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till 
förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv.  
 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 
 
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn  
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till 
och med månaden innan barnet fyller arton år.  
 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt 
barnpension enligt SFB.  
 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte. 
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§ 2 Rätt till familjeskydd  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till  
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och  
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
 
§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:  
 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1  
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  
 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde 
avlider:  
 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.  
 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna:  
 
b)-c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med 
pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd 
för efterlevande. 
 
§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen  
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och 
registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet. 
 
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen  
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till 
förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv.  
 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 
 
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn  
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till 
och med månaden innan barnet fyller arton år.  
 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt 
barnpension enligt SFB.  
 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte. 
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§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn  
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att 
den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån 
motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv.  
 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan 
dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de 
efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den 
förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till 
efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till 
efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda 
förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och 
i lika stora delar. 
 
§ 8 Utbetalning av förmåner  
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader 
efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett 
fullständigt underlag för utbetalningen.  
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av 
familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten.  
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått 
kännedom om dödsfallet.  
 
För rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter 
som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den 
förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  
 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan 
den för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis 
återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller bort insett att lämnade 
uppgifter var oriktiga.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-12-19 
 
Gäller från och med: 2020-01-01 
 
Allmänt om bestämmelserna  
OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL 18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:  

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  

2. Omställningsstöd  

 Aktiva omställningsinsatser  
 Ekonomiskt omställningsstöd  
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

3. Pensionsbestämmelser  

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning  
 Sjukpension  
 Efterlevandeskydd  

4. Familjeskydd 

 

Kapitel 1 
 
Inledande bestämmelser 
 
§ 1 Pensionsmyndighet  
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.  
 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.  
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Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-12-19 
 
Gäller från och med: 2020-01-01 
 
Allmänt om bestämmelserna  
OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL 18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:  

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  

2. Omställningsstöd  

 Aktiva omställningsinsatser  
 Ekonomiskt omställningsstöd  
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

3. Pensionsbestämmelser  

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning  
 Sjukpension  
 Efterlevandeskydd  

4. Familjeskydd 

 

Kapitel 1 
 
Inledande bestämmelser 
 
§ 1 Pensionsmyndighet  
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.  
 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL 18.  
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Tillämpningsanvisning till § 1  
Kommunstyrelsen är utsedd till pensionsmyndighet. 
 
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar. 
 
Kapitel 2 
 
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av 
heltid. 
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 
§ 2 Omställningsstöd 
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en 
förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 
 
§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag 
och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som 
inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 
 
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser 
samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 3  
Förtroendevalda kan ansöka om aktiva omställningsinsatser hos pensionsmyndigheten genom 
kommunens pensionsenhet.  
 
Ansökan ska ske inom tre månader från avgång och den sökta aktiviteten ska påbörjas inom sex 
månader från avgång.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta om förlängning av ovan nämnda tidsramar.  
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Maximal ersättning är ett (1) inkomstbasbelopp.  
 
Omställningsfondens erbjudna tjänster kan användas.  
 
På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka deltagande i beslutad 
aktivitet. Skulle deltagandet inte kunna styrkas på godtagbart sätt kan det leda till 
återbetalningsskyldighet. 
 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter 
minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst tre år. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det 
ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent. under de två första åren och med 60 
procent under år tre.   
 
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde 
uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen i 
minst motsvarande omfattning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 4 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunen pensionsenhet. Ansökan finns 
kommunens intranät.  
 
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa 
dagen efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen.  
 
Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp. Pensionsmyndigheten kan bevilja 
undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger. 
 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag 
efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste 
uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enlig § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i 
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Maximal ersättning är ett (1) inkomstbasbelopp.  
 
Omställningsfondens erbjudna tjänster kan användas.  
 
På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka deltagande i beslutad 
aktivitet. Skulle deltagandet inte kunna styrkas på godtagbart sätt kan det leda till 
återbetalningsskyldighet. 
 
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter 
minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst tre år. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det 
ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent. under de två första åren och med 60 
procent under år tre.   
 
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde 
uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 
innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen i 
minst motsvarande omfattning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 4 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunen pensionsenhet. Ansökan finns 
kommunens intranät.  
 
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa 
dagen efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen.  
 
Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp. Pensionsmyndigheten kan bevilja 
undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger. 
 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag 
efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste 
uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enlig § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i 
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taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32a § LAS angiven ålder.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan 
avgångstidpunkten.  
 
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt 
blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i riksdagen eller regeringen i 
minst motsvarande omfattning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 5 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd räknas på samma underlag som ersättning enligt § 4.  
 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet. Ansökan finns på 
kommunens intranät. 
 
§ 6 Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 
 
Ett prisbasbelopp undantas från samordning. 
 
Tillämpningsanvisning till § 6 

Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljas deltidssysselsatt förtroendevald ska 
hänsyn tas till sysselsättningsgrad avseende fribeloppets storlek.  
 
Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgifter för de närmast kommande sex månaderna. 
Inkomstuppgift skall lämnas även om förvärvsinkomsten är noll kronor.  
 
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. 
Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har 
kommit kommunen tillhanda.  
 
Avstämning sker i efterhand och kan innebära att den förtroendevalde ska ha större eller mindre 
ersättning vilket då regleras genom ytterligare utbetalning från kommunen eller återbetalning från 
den förtroendevalde.  
 
Blankett för inkomstuppgift finns på intranätet.  
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För rätt till ekonomiskt omställningsstöd ska den förtroendevalde på anmodan av 
pensionsmyndigheten styrka sin aktivitet för att hitta annan försörjning.  
 
Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av omställningsstödet. 
Beslut fattas av pensionsmyndigheten.  
Jämkning:  
Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om förvärvsarbete utförs åt 
någon annan utan skälig ersättning för detta arbete. Beslut fattas av pensionsmyndigheten. 
 
§ 7 Uppgiftsskyldighet 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat 
fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
 
Pensionsmyndighet kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från 
efterkrav. 
 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.  
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 
 
Tillämpningsanvisning till § 8  
För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras senast tre månader efter 
avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället utan 
retroaktivitet.  
 
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl föreligger. 
 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet.  
 
Inskränkning av ersättning:  
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den 
förtroendevalde döms för brott som medfört att den förtroendevalde skiljts från sitt 
förtroendeuppdrag i kommunen eller döms för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att 
den förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han heller hon fortfarande hade haft det. 
 
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd 
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För rätt till ekonomiskt omställningsstöd ska den förtroendevalde på anmodan av 
pensionsmyndigheten styrka sin aktivitet för att hitta annan försörjning.  
 
Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar av omställningsstödet. 
Beslut fattas av pensionsmyndigheten.  
Jämkning:  
Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om förvärvsarbete utförs åt 
någon annan utan skälig ersättning för detta arbete. Beslut fattas av pensionsmyndigheten. 
 
§ 7 Uppgiftsskyldighet 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att 
kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, 
underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat 
fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 
 
Pensionsmyndighet kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från 
efterkrav. 
 
§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.  
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag. 
 
Tillämpningsanvisning till § 8  
För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras senast tre månader efter 
avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället utan 
retroaktivitet.  
 
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl föreligger. 
 
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet.  
 
Inskränkning av ersättning:  
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den 
förtroendevalde döms för brott som medfört att den förtroendevalde skiljts från sitt 
förtroendeuppdrag i kommunen eller döms för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att 
den förtroendevalde skulle ha skiljts från uppdraget om han heller hon fortfarande hade haft det. 
 
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd 
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Om rätt till ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 
 
Pensionsbestämmelser 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och 
som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte 
annat anges. 
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har 
uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  
a. avgiftsbestämd ålderspension  
b. sjukpension  
c. efterlevandeskydd 
 
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 - 9. 
 
§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 
30 inkomstbasbelopp.  
 
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna 
kontanta ersättningar.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet 
till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan ledighet 
fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad 
som avdragits.  
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald 
enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller 
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 
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Kapitel 3 
 
Pensionsbestämmelser 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och 
som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte 
annat anges. 
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har 
uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  
a. avgiftsbestämd ålderspension  
b. sjukpension  
c. efterlevandeskydd 
 
§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 - 9. 
 
§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 
30 inkomstbasbelopp.  
 
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna 
kontanta ersättningar.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet 
till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan ledighet 
fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad 
som avdragits.  
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald 
enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller 
tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 
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§ 5 Pensionsavgifter 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt 
§ 4.  
 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inkomstbasbelopp.  
 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 
7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande 
inkomsten. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 
40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB).  
 

Anmärkning  
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året 
före den förtroendevalde beviljas sjuk – eller aktivitetsersättning. Pensionsavgift 
avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.  

 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 
inkomstbasbelopp.  
 
Då den förtroendevalde inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den 
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.  
 
Belopp understigande 200 kr avseende kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 
uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
 
§ 6 Pensionsbehållning 
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den 
förtroendevalde innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga 
pensionsavgifterna som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.  
 
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. Den förtroendevalde kan 
erbjuda möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag. 
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§ 7 Information 
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 
 
Tillämpningsanvisning till § 7  
Årlig information med uppgift om intjänad pensionsbehållning erhålls från kommunens 
pensionsadministratör. 
 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis 
och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt 
enlig överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.  
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten har tagit emot sådan ansökan.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet 
av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av 
förmånen börjar. 
 
Tillämpningsanvisning till § 8  
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet. Blankett finns på 
kommunens intranät.  
 
Efterlevandeskydd kan väljas bort i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
ska börja.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen 
börjar. 
 
§9 Uppgiftsskyldighet 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter 
kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på 
annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på 
kommande avsättningar av pensionsavgift.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 7 Information 
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 
 
Tillämpningsanvisning till § 7  
Årlig information med uppgift om intjänad pensionsbehållning erhålls från kommunens 
pensionsadministratör. 
 
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis 
och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt 
enlig överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.  
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten har tagit emot sådan ansökan.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet 
av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av 
förmånen börjar. 
 
Tillämpningsanvisning till § 8  
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet. Blankett finns på 
kommunens intranät.  
 
Efterlevandeskydd kan väljas bort i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
ska börja.  
 
Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150% av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen 
börjar. 
 
§9 Uppgiftsskyldighet 
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna 
fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter 
kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på 
annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på 
kommande avsättningar av pensionsavgift.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10 Sjukpension  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från 
sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
 
Sjukpension grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten 
kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.  
 
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL.  
 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. 
 

Anmärkningar  
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen)  
2. Sjukpension ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 
270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald 
under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning 
eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  
 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 
 
§ 11 Efterlevandeskydd  
Efterlevandeskydd enlig § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till 
efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.  
 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och 
sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  
 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan 
dessa barn.  
 
Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad 
efterlevande under fem år.  
 
Efterlevandeskyddet kan utbetalas som engångsersättning till efterlevande om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen 
börjar. 
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§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  
Angående påföljden i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,19,20 a och 100 a §§ lagen 
om försäkringsavtal.  
 
§ 13 Finansiering  
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 
 
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd  
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  
 
Ansökan om sjukpension eller efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigad bör få sjukpension 
eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot 
sådan ansökan.  
 
Tillämpningsanvisning till § 14  
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet. Blankett finns på 
kommunens intranät. 
 
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.  
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd.  
 
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka.  
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
 
Kapitel 4 
 
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på 
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL 18 antas av 
fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från 
samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
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§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  
Angående påföljden i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,19,20 a och 100 a §§ lagen 
om försäkringsavtal.  
 
§ 13 Finansiering  
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 
 
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd  
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  
 
Ansökan om sjukpension eller efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigad bör få sjukpension 
eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot 
sådan ansökan.  
 
Tillämpningsanvisning till § 14  
Ansökan görs till pensionsmyndigheten genom kommunens pensionsenhet. Blankett finns på 
kommunens intranät. 
 
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.  
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 
pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd.  
 
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka.  
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 
 
Kapitel 4 
 
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
 
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på 
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.  
 
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL 18 antas av 
fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från 
samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
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§ 2 Rätt till familjeskydd  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till  
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och  
- Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 
 
§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:  
 
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1  
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  
 
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde 
avlider:  
 
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.  
 
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna:  
 
b)-c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med 
pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd 
för efterlevande. 
 
§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen  
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och 
registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet. 
 
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen  
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till 
förmån i fem års tid.  
 
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv.  
 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 
 
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn  
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till 
och med månaden innan barnet fyller arton år.  
 
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt 
barnpension enligt SFB.  
 
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte. 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

B 1574

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn  
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att 
den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån 
motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv.  
 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan 
dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de 
efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den 
förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till 
efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till 
efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda 
förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och 
i lika stora delar. 
 
§ 8 Utbetalning av förmåner  
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader 
efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett 
fullständigt underlag för utbetalningen.  
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av 
familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten.  
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått 
kännedom om dödsfallet.  
 
För rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter 
som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den 
förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  
 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan 
den för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis 
återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller bort insett att lämnade 
uppgifter var oriktiga.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning  
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 

OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande.  

Ärendet i sin helhet 
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för 
att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges 
kommuner och landsting (SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-20 antog Borås Stad det nya 
regelverket kallat Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 14). 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-19  förändrades reglerna. 
Förändringar i OPF-KL 18 tillskillnad mot då gällande regelverk OPF-KL 14 
var att skapa enkelhet och göra regelverket tydligare.  

OPF-KL 18 är utformat att följa förändringar av andra regelverket ex tidigast 
uttag av Allmän pension, angiven ålder i Lagen om anställningsskydd (LAS) och 
Socialförsäkringsbalken (SFB). För att underlätta tolkning och praktisk 
tillämpning av bestämmelserna har OPK-KL18 kompletterats med lokala 
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§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn  
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att 
den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån 
motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv.  
 
Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan 
dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.  
 
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de 
efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den 
förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till 
efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  
 
Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till 
efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda 
förmåner inte omfördelas mellan barnen.  
 
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och 
i lika stora delar. 
 
§ 8 Utbetalning av förmåner  
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader 
efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett 
fullständigt underlag för utbetalningen.  
 
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av 
familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten.  
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått 
kännedom om dödsfallet.  
 
För rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter 
som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den 
förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  
 
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan 
den för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis 
återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller bort insett att lämnade 
uppgifter var oriktiga.  
 
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning  
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 

OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande.  

Ärendet i sin helhet 
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för 
att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges 
kommuner och landsting (SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-20 antog Borås Stad det nya 
regelverket kallat Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 14). 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-19  förändrades reglerna. 
Förändringar i OPF-KL 18 tillskillnad mot då gällande regelverk OPF-KL 14 
var att skapa enkelhet och göra regelverket tydligare.  

OPF-KL 18 är utformat att följa förändringar av andra regelverket ex tidigast 
uttag av Allmän pension, angiven ålder i Lagen om anställningsskydd (LAS) och 
Socialförsäkringsbalken (SFB). För att underlätta tolkning och praktisk 
tillämpning av bestämmelserna har OPK-KL18 kompletterats med lokala 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

tillämpningsanvisningar. 
 
Arvodesdelegationen gör bedömningen att ytterligare lokala 
tillämpningsanvisningar behöver genomföras i OPK-KL18.  
 
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 

 
Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 

2. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 
(spårbar) 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunfullmäktige 

 

 

Per-Olof Höög 
Ordförande 
Arvodesdelegationen  Carl Morberg 
   Kommunsekreterare 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(6) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-18 

 
 

Arvodesdelegationen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 6  

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning 
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 
 
OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för 
att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges 
kommuner och landsting (SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-20 antog Borås Stad det nya 
regelverket kallat Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 14). 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-19 förändrades reglerna. 
Förändringar i OPF-KL 18 tillskillnad mot då gällande regelverk OPF-KL 14 
var att skapa enkelhet och göra regelverket tydligare. 
OPF-KL 18 är utformat att följa förändringar av andra regelverket ex tidigast 
uttag av Allmän pension, angiven ålder i Lagen om anställningsskydd (LAS) och 
Socialförsäkringsbalken (SFB). För att underlätta tolkning och praktisk 
tillämpning av bestämmelserna har OPK-KL18 kompletterats med lokala 
tillämpningsanvisningar. 
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§ 6  

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning 
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 
 
OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för 
att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges 
kommuner och landsting (SKR) tar fram förslag till regelverk som respektive 
kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2014-11-20 antog Borås Stad det nya 
regelverket kallat Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 14). 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-19 förändrades reglerna. 
Förändringar i OPF-KL 18 tillskillnad mot då gällande regelverk OPF-KL 14 
var att skapa enkelhet och göra regelverket tydligare. 
OPF-KL 18 är utformat att följa förändringar av andra regelverket ex tidigast 
uttag av Allmän pension, angiven ålder i Lagen om anställningsskydd (LAS) och 
Socialförsäkringsbalken (SFB). För att underlätta tolkning och praktisk 
tillämpning av bestämmelserna har OPK-KL18 kompletterats med lokala 
tillämpningsanvisningar. 
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Arvodesdelegationen  
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Arvodesdelegationen gör bedömningen att ytterligare lokala 
tillämpningsanvisningar behöver genomföras i OPK-KL18.  
 
Beslutsunderlag 
1. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 

förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 
2. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 

förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning (spårbar) 
 
Förslag och yrkanden 
Per-Olof Höög (S) har föreslagit att Arvodesdelegationen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning, § 6 Samordning, förändras genom att 
”Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med 
andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp undantas från samordning”, § 4 
Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom att ”Rätt till ekonomiskt 
omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst 
ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 
 
OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 
 
Gunbritt Johansson (V) yrkar att: ”Ett prisbasbelopp undantas från 
samordning” ska strykas, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Gunbritt Johansson (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 

 

 

Yrkande från Vänsterpartiet Arvodesdelegationen 2022-02-18 gällande  

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OOL-KL18) samt 
lokal tillämpningsanvisning.  

 

Att under §6 Samordning ta bort meningen ”ett prisbasbelopp undantas från samordning” 

 

 

Gunbritt Johansson 

Vänsterpartiet 
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Arvodesdelegationen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Arvodesdelegationen gör bedömningen att ytterligare lokala 
tillämpningsanvisningar behöver genomföras i OPK-KL18.  
 
Beslutsunderlag 
1. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 

förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning 
2. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 

förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning (spårbar) 
 
Förslag och yrkanden 
Per-Olof Höög (S) har föreslagit att Arvodesdelegationen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal 
tillämpningsanvisning, § 6 Samordning, förändras genom att 
”Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med 
andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp undantas från samordning”, § 4 
Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom att ”Rätt till ekonomiskt 
omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst 
ett års sammanhängande uppdragstid. 
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 
 
OPF-KL18 samt lokal tillämpningsanvisning gäller från och med 2023-01-01. 
 
Gunbritt Johansson (V) yrkar att: ”Ett prisbasbelopp undantas från 
samordning” ska strykas, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Gunbritt Johansson (V) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 

 

 

 

Yrkande från Vänsterpartiet Arvodesdelegationen 2022-02-18 gällande  

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OOL-KL18) samt 
lokal tillämpningsanvisning.  

 

Att under §6 Samordning ta bort meningen ”ett prisbasbelopp undantas från samordning” 

 

 

Gunbritt Johansson 

Vänsterpartiet 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Utan eget ställningstagande: Anta Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 från 2023-01-01.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande.   
 
Vidare reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande. 
         

Sammanfattning  
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna.           

Ärendet i sin helhet 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna. Förslaget innebär följande. 

Delegationen har att föreslå nivå i kronor för GN bl.a. eftersom den 
genomsnittliga lönejusteringen för de kommunanställda inte är känd vid 
tidpunkten för beslutet om nya arvodesregler. Därför föreslås att grundnivån 
räknas upp med 2%. Ny grundnivå för 2023 blir då 64 854 kronor. 

Reglerna har en uppdaterad disposition med rubriksättning, språket har även 
setts över. Detta har också inneburit en förskjutning av paragrafer. 

Nr 56
Bestämmelser om ersättningar till kommunens  
förtroendevalda 2022-2026
2022-04-11 Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

 
Ett heltidsmått för förtroendevalda har arbetats in i reglerna enligt tidigare 
beslut. En tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8 har tillkommit: Ajournering av 
ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga hen 
förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst 
utgå för en timme. 
 
§ 8 har uppdaterats med följande lydelse under stycket årsarvoderade: 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej 
uppbära förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den 
årsarvoderade förtroendevalde representerar besluta om att hen kan få 
förrättningsarvode enligt punkt b). (kongress konferens, informationsmöte och 
kurser). Tidigare beslut om att årsarvoderad har rätt till förlorad arbetsinkomst 
vid protokollsjustering är också inarbetad i reglerna under § 8. 
 
§ 9 Har uppdaterats så ett partigruppsammanträde berättigas arvode för hela 
sammanträdet oavsett organ. 
 
§ 10 Har uppdaterats så ersättningen för första timmen för sammanträden 
stryks, istället tillämpas påbörjad halvtimme för hela sammanträdet. Som 
kompensation har arvodet för påbörjad halvtimme höjts. 
 
§ 11 Har uppdaterats genom ett förtydligande av punkt 3: Parkeringsavgift kan 
endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen 
överstiger 5 km. 
 
§14 har uppdaterats med tidigare beslut gällande arvodering för ordförande i 
styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. Under 
samma § 14 förändras även arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, 
samtliga revisorer äger ej uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode 
utan är istället kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 
 
I bilaga A lägga även Borås Stadshus AB till under arvodesgrupp E. I bilaga A 
läggs även gruppledare i Kommunstyrelsens till att innefattas för 100 dagar 
förlorad arbetsinkomst. 
 
Bilaga B samt C är uppdaterad efter genomgång av samtliga stadgar för 
intressentsammansatta organ. 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

 
Ett heltidsmått för förtroendevalda har arbetats in i reglerna enligt tidigare 
beslut. En tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8 har tillkommit: Ajournering av 
ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga hen 
förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst 
utgå för en timme. 
 
§ 8 har uppdaterats med följande lydelse under stycket årsarvoderade: 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej 
uppbära förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den 
årsarvoderade förtroendevalde representerar besluta om att hen kan få 
förrättningsarvode enligt punkt b). (kongress konferens, informationsmöte och 
kurser). Tidigare beslut om att årsarvoderad har rätt till förlorad arbetsinkomst 
vid protokollsjustering är också inarbetad i reglerna under § 8. 
 
§ 9 Har uppdaterats så ett partigruppsammanträde berättigas arvode för hela 
sammanträdet oavsett organ. 
 
§ 10 Har uppdaterats så ersättningen för första timmen för sammanträden 
stryks, istället tillämpas påbörjad halvtimme för hela sammanträdet. Som 
kompensation har arvodet för påbörjad halvtimme höjts. 
 
§ 11 Har uppdaterats genom ett förtydligande av punkt 3: Parkeringsavgift kan 
endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen 
överstiger 5 km. 
 
§14 har uppdaterats med tidigare beslut gällande arvodering för ordförande i 
styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. Under 
samma § 14 förändras även arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, 
samtliga revisorer äger ej uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode 
utan är istället kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 
 
I bilaga A lägga även Borås Stadshus AB till under arvodesgrupp E. I bilaga A 
läggs även gruppledare i Kommunstyrelsens till att innefattas för 100 dagar 
förlorad arbetsinkomst. 
 
Bilaga B samt C är uppdaterad efter genomgång av samtliga stadgar för 
intressentsammansatta organ. 
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Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
3. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 
(spårbar)   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Löneservice 
2. Samtliga nämnder och bolag 
3. Juridiska 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 
   Stadsdirektör 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Alternativt förslag 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01, med justeringen att  arvodena till kommunalråden istället skall 
fastställas till 1,0 GN. 

Sammanfattning  
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna.           

Ärendet i sin helhet 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna. Förslaget innebär följande. 

Delegationen har att föreslå nivå i kronor för GN bl.a. eftersom den 
genomsnittliga lönejusteringen för de kommunanställda inte är känd vid 
tidpunkten för beslutet om nya arvodesregler. Därför föreslås att grundnivån 
räknas upp med 2%. Ny grundnivå för 2023 blir då 64 854 kronor. 

Reglerna har en uppdaterad disposition med rubriksättning, språket har även 
setts över. Detta har också inneburit en förskjutning av paragrafer. 
 
Ett heltidsmått för förtroendevalda har arbetats in i reglerna enligt tidigare 
beslut. En tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8 har tillkommit: Ajournering av 
ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga hen 
förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst 
utgå för en timme. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Alternativt förslag 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-04-11 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01, med justeringen att  arvodena till kommunalråden istället skall 
fastställas till 1,0 GN. 

Sammanfattning  
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna.           

Ärendet i sin helhet 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna. Förslaget innebär följande. 

Delegationen har att föreslå nivå i kronor för GN bl.a. eftersom den 
genomsnittliga lönejusteringen för de kommunanställda inte är känd vid 
tidpunkten för beslutet om nya arvodesregler. Därför föreslås att grundnivån 
räknas upp med 2%. Ny grundnivå för 2023 blir då 64 854 kronor. 

Reglerna har en uppdaterad disposition med rubriksättning, språket har även 
setts över. Detta har också inneburit en förskjutning av paragrafer. 
 
Ett heltidsmått för förtroendevalda har arbetats in i reglerna enligt tidigare 
beslut. En tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8 har tillkommit: Ajournering av 
ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga hen 
förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst 
utgå för en timme. 
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Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

 
§ 8 har uppdaterats med följande lydelse under stycket årsarvoderade: 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej 
uppbära förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den 
årsarvoderade förtroendevalde representerar besluta om att hen kan få 
förrättningsarvode enligt punkt b). (kongress konferens, informationsmöte och 
kurser). Tidigare beslut om att årsarvoderad har rätt till förlorad arbetsinkomst 
vid protokollsjustering är också inarbetad i reglerna under § 8. 
 
§ 9 Har uppdaterats så ett partigruppsammanträde berättigas arvode för hela 
sammanträdet oavsett organ. 
 
§ 10 Har uppdaterats så ersättningen för första timmen för sammanträden 
stryks, istället tillämpas påbörjad halvtimme för hela sammanträdet. Som 
kompensation har arvodet för påbörjad halvtimme höjts. 
 
§ 11 Har uppdaterats genom ett förtydligande av punkt 3: Parkeringsavgift kan 
endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen 
överstiger 5 km. 
 
§14 har uppdaterats med tidigare beslut gällande arvodering för ordförande i 
styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. Under 
samma § 14 förändras även arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, 
samtliga revisorer äger ej uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode 
utan är istället kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 
 
I bilaga A lägga även Borås Stadshus AB till under arvodesgrupp E. I bilaga A 
läggs även gruppledare i Kommunstyrelsens till att innefattas för 100 dagar 
förlorad arbetsinkomst. 
 
Bilaga B samt C är uppdaterad efter genomgång av samtliga stadgar för 
intressentsammansatta organ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 
Beslutsunderlag 
1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
3. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 
(spårbar)   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Löneservice 
2. Samtliga nämnder och bolag 
3. Juridiska 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot 
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Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 
Beslutsunderlag 
1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
3. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 
(spårbar)   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Löneservice 
2. Samtliga nämnder och bolag 
3. Juridiska 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

KC9: Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2022-2026 

 

Efter valet 2018 höjdes ersättningen för kommunalråden från 1,0 GN till 1,2 GN. Detta med 
motiveringen att rätt till semester togs bort. En rätt som är knuten till anställning snarare än ett 
arvoderat uppdrag, och enligt SKR bör kommunalråd vara arvoderade. Vänsterpartiet var emot 
denna höjning då och fullföljer vår inställning, så som den också har uttryckts i arvodesdelegationen, 
och föreslår att ersättningen för kommunalråd fastställs till 1,0 GN. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

- Att i Bilaga A under rubriken Kommunalråden ersätta meningen ”Till kommunalråden utgår 
årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad.” med ”Till kommunalråden utgår årsarvode 
motsvarande 1,0 GN per månad.”  

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

KC9: Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2022-2026 

 

Efter valet 2018 höjdes ersättningen för kommunalråden från 1,0 GN till 1,2 GN. Detta med 
motiveringen att rätt till semester togs bort. En rätt som är knuten till anställning snarare än ett 
arvoderat uppdrag, och enligt SKR bör kommunalråd vara arvoderade. Vänsterpartiet var emot 
denna höjning då och fullföljer vår inställning, så som den också har uttryckts i arvodesdelegationen, 
och föreslår att ersättningen för kommunalråd fastställs till 1,0 GN. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

- Att i Bilaga A under rubriken Kommunalråden ersätta meningen ”Till kommunalråden utgår 
årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad.” med ”Till kommunalråden utgår årsarvode 
motsvarande 1,0 GN per månad.”  

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

 

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 
2022-2026  
 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
 
 
Gäller från och med: 2023-01-01 
 
 

Inledande bestämmelser  
 
§ 1 Inledande bestämmelser 
 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 
pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 13-14. Ersättning till 
förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd 
nämnd. 
 
Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning 
Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan kommunal 
nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till 
beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt. 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 
§ 2 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 
Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning 
är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.   
 
Begränsningar   
Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del 
av heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får 
någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då 
man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell 
tjänstledighet.  
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Tjänstepensionsavsättning 
Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 har  

även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning. Ersättning för förlorad 
tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst.  
 
Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans. Ersättning 
för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 
inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet 
kontant. 
 
Semesterförmån 
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 
mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 
sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Kompletterande regler  
Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 
den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 
belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 
arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 
lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.   

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 
inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift 
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 
arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 
med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 
4 kap 11§ Kommunallagen. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. 
 
Anställda  
För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 
arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.   
 
För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 
förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska 
framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid. 
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Tjänstepensionsavsättning 
Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 har  

även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning. Ersättning för förlorad 
tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på ersättningen för 
förlorad arbetsinkomst.  
 
Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans. Ersättning 
för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 
inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet 
kontant. 
 
Semesterförmån 
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 
mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 
sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Kompletterande regler  
Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 
den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 
belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 
arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 
lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.   

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 
inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift 
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 
arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 
med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 
4 kap 11§ Kommunallagen. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. 
 
Anställda  
För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 
arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.   
 
För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 
förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska 
framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid. 
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Egenföretagare  
Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 
inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 
40 procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 
bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.   

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning  
Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
motsvarar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 
uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller 
försäkringskassa. Den förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt 
uppdrag under pågående sjukskrivning. 
 
Djurhållande lantbrukare 
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 
sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 
lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 
sig över en hel dag.  
 
Heltidsmått 
Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd 
den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.  
 
Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200h/år det vill säga 12GN. Ett uppskattat genomsnitt av 
antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket motsvarar en genomsnittlig 
sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.  
 
Exempel: 
Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande 
3,5/12 = 29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget. 
Total sysselsättningsgrad 31,5 % 
 
Uppdrag i kommunala bolag kan inte räknas med då de inte omfattas av OPF-KL.   
 
Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 
% för varje uppdrag. 
 
Tillämpningsanvisning till § 2:  
Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till Kommunallagen förstås uppdrag med en  
tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 
(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 
deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den 
sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa 
förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad 
ska förstås sammanlagd fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den 
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förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade 
ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också att en förtroendevald som byter 
arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin 
arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något 
löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som 
är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte 
av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter 
kan inte ersättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning 
enligt schablon ska årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är 
egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för 
beslut baseras på uppgifter om överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst 
t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då 
uppvisa inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån 
reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har 
ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesdelegationen. 
 
Tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8: 
Ajournering av ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga 
hen förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst utgå för en 
timme per ajournering. 
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förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade 
ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också att en förtroendevald som byter 
arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin 
arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något 
löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som 
är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte 
av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter 
kan inte ersättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning 
enligt schablon ska årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är 
egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för 
beslut baseras på uppgifter om överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst 
t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då 
uppvisa inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån 
reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har 
ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesdelegationen. 
 
Tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8: 
Ajournering av ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga 
hen förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst utgå för en 
timme per ajournering. 
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Årsarvode  
 

§ 3 Årsarvode 
 
Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 
grunder.  

§ 4 Avgång eller valbarhetshinder 
 
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden ska fördelning 
av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 
valbarhetshinder uppkommer (4 kap 7§ Kommunallagen). Om förtroendevald med årsarvode 
under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, p.g.a. sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en ersättare 
utsetts enligt 6 kap 22§ Kommunallagen för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

§ 5 Kommunalråd 
 
Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.   
 
Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i Allmänna 
bestämmelser (AB) vid ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, 
ledighet för värnpliktstjänstgöring m m.  
 
Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till minst 20% av 
heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt KPAs 
försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är förtroendevald 
försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade 
särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående arvodet 
enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) med därtill 
hörande specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag 
inför mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-
01 och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 
förtroendevalda” (OPF-KL). 
 
§ 6 Pensionsförmåner 
 
Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3, 4 eller 5 §§ har 
inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.   
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  28 april 2022

B 1592

 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 
§7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 
Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det 
kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.  
 
Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 
nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, 
utskott, delegation såvida ej på grund av särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som 
tillsatt beredningen, utskottet. Med särskilda skäl förstås en beredning, utskott eller delegation 
som inrättas för att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär. 
 
Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid 
sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, 
samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.  
 
Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges 
sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen. 
 
§ 8 Rätt till förrättningsarvode 
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:  
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför  
b) kongress, konferens, informationsmöte och kurser  
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart  
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

tillhör  
e) överläggning med icke kommunalt organ  
f) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet  
g) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande  
h) beslut i delegationsärenden 

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt 
beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall 
som avses i punkt h).   
 
Årsarvoderade 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den årsarvoderade förtroendevalde 
representerar besluta om att hen kan få förrättningsarvode enligt punkt b).  
 
Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de 
år som årsarvode inte utbetalas. 
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Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 
§7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 
Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det 
kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.  
 
Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 
nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, 
utskott, delegation såvida ej på grund av särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som 
tillsatt beredningen, utskottet. Med särskilda skäl förstås en beredning, utskott eller delegation 
som inrättas för att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär. 
 
Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid 
sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, 
samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.  
 
Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges 
sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen. 
 
§ 8 Rätt till förrättningsarvode 
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:  
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför  
b) kongress, konferens, informationsmöte och kurser  
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart  
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

tillhör  
e) överläggning med icke kommunalt organ  
f) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet  
g) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande  
h) beslut i delegationsärenden 

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt 
beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall 
som avses i punkt h).   
 
Årsarvoderade 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den årsarvoderade förtroendevalde 
representerar besluta om att hen kan få förrättningsarvode enligt punkt b).  
 
Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de 
år som årsarvode inte utbetalas. 
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Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 
LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning.  

§ 9 Partigruppsammanträden 
 
Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 22 
§ Kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 
hålles med anledning av sammanträde med respektive organ.  

Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde 
betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar.  
  
Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.  
  
Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning 
och närvaro till sekreteraren i respektive organ.  
 
§ 10 Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode 
 
Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp: 
  
för varje påbörjad halvtimma  0,0031 GN  
 
Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp. 
förrättningstiden. 
 
Ersättare  
Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om hen tjänstgör i ledamots ställe eller ej - 
uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot. 
 
§ 11 Resekostnadsersättning och traktamente 
 
Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 
reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
 
Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt följande:  

  
1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.  
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Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 
ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-
/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan dock Kommunstyrelsen medge 
resekostnadsersättning från annan plats. 
 

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 
sådant kan utnyttjas. 
 

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 
arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 
inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. Om 
egen bil används ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får 
också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av 
förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs. Parkeringsavgift 
kan endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
 

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt 
kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i 
dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.  
 
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte 
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då 
allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt. 
 

Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i 
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje 
medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro- 
endevalde är folkbokförd.  
 
Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden får medge att resekostnadsersättning 
utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om 
omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.  
 
Barntillsyn 
 
§ 12 Barntillsyn 
 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 
vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 
utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 
tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med det belopp som 
motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.  
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Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 
ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-
/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan dock Kommunstyrelsen medge 
resekostnadsersättning från annan plats. 
 

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 
sådant kan utnyttjas. 
 

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 
arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 
inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. Om 
egen bil används ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får 
också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av 
förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs. Parkeringsavgift 
kan endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 
 

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt 
kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i 
dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.  
 
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte 
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då 
allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt. 
 

Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i 
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje 
medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro- 
endevalde är folkbokförd.  
 
Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden får medge att resekostnadsersättning 
utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om 
omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.  
 
Barntillsyn 
 
§ 12 Barntillsyn 
 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 
vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 
utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 
tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med det belopp som 
motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.  
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Särskilda kostnader 
 
§ 13 Ersättning funktionsnedsättning 
 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 
funktionsnedsatt person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för 
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande.  
  
Ersättning utgår till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 
liknande.  
  
Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka 
kostnader som är ersättningsberättigade. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då hen 
haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 
kommunala organ. 
 
Särskilda arvoden 
 
§ 14 Särskilda arvoden  
 
Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 
ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 
(övriga).  
 
Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 
och GL-F. 
 
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås 
För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 
Borås, som utses av Kommunstyrelsen, skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4GN. 
 
Revisorskollegiet samt revisorsgrupperna 
Ledamot i revisorskollegiet samt revisorsgrupperna, Ordf/Vice Ordf i desamma äger ej 
uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode. Detta gäller även för 
lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Samtliga revisorer för Stadsrevisionen är istället 
kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 
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Allmänna bestämmelser  
  
§ 15  
Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 
kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom.  
 
Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den 
förtroendevalde tillhör. För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den 
kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar. Närmare föreskrifter 
angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet. 

§ 16 Tolkning och tillämpning 
  
Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av 
under § 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.  
 
 
§ 17 Grundnivå 
 
För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 
Grundnivån för 2023 är 64 854 kronor.  
  
Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2023 
skall uppräkningen vara lika stor som den i genomsnittliga procentiga lönejustering som de 
kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2022 med undantag för särskilda satsningar.  
För år 2024 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2023 som jämförelseår. För år 
2025 skall år 2024 användas som jämförelseår. För år 2026 skall år 2025 användas som 
jämförelseår.  
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Allmänna bestämmelser  
  
§ 15  
Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 
kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom.  
 
Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den 
förtroendevalde tillhör. För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den 
kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar. Närmare föreskrifter 
angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet. 

§ 16 Tolkning och tillämpning 
  
Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av 
under § 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.  
 
 
§ 17 Grundnivå 
 
För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 
Grundnivån för 2023 är 64 854 kronor.  
  
Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2023 
skall uppräkningen vara lika stor som den i genomsnittliga procentiga lönejustering som de 
kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2022 med undantag för särskilda satsningar.  
För år 2024 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2023 som jämförelseår. För år 
2025 skall år 2024 användas som jämförelseår. För år 2026 skall år 2025 användas som 
jämförelseår.  
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Bilaga A  

  
Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 
nämnder, bolag m.m  
  
Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 
perioden 2022-01-01--2025-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 
som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. 
Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode 
motsvarande 60 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller 80 %. Dock 
erhåller Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 80 %.  
  
Arvodesgrupp A 3,5 GN  
Grundskolenämnden  
Vård- och äldrenämnden  

  
Arvodesgrupp AB 2,0 GN  
Förskolenämnden  

  
Arvodesgrupp B 1.8 GN  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige  
  
Arvodesgrupp C 1,7 GN  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Arbetslivsnämnden  
Sociala omsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Borås Energi och Miljö AB  
  
Arvodesgrupp CD 1,5 GN  
Kulturnämnden  
Fritid- och folkhälsonämnden  
AB Bostäder i Borås  

  
Arvodesgrupp D 1,2 GN  
Miljö- och konsumentnämnden  
Lokalförsörjningsnämnden  
Tekniska nämnden  
Servicenämnden  
Industribyggnader i Borås AB  
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet)  
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Arvodesgrupp E 0,9 GN  
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val 
till EU-parlamentet och folkomröstning).  
Borås Djurpark AB   
Borås Elnät AB  
BoråsBorås TME AB 
Borås Stadshus AB 
 
Arvodesgrupp F 0,6 GN   
Borås kommuns parkerings AB  
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder  
AB Toarpshus  
Viskaforshem AB  
Överförmyndarnämnden  
Akademiplatsen AB  
Inkubatorn i Borås AB  
 
Revisorskollegiet och Revisorsgrupperna 
Ordf/Vice Ordf. Revisorskollegiet 0,2 GN 
Ordf/Vice Ordf. Revisorsgrupperna 0,9 GN 
Ledamot Revisorskollegiet (Ej ordf./vice) 0,1 GN 
Förtroendevald revisor  0,5 GN 
Lekmannarevisor  
Arvodesgrupp C  0,08 GN  
Borås Energi och Miljö AB  
Arvodesgrupp CD  0,075 GN 
AB Bostäder i Borås  
Arvodesgrupp D  0,07 GN 
Industribyggnader i Borås AB ink  
Arvodesgrupp E  0,065 GN 
Borås Elnät AB  
Borås Djurpark AB  
BoråsBorås TME AB 
Borås Stadshus AB  
Arvodesgrupp F  0,06 GN 
Borås kommuns parkerings AB  
Fristadsbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder  
AB Toarpshus  
Viskaforshem AB 
Akademiplatsen AB 
Inkubatorn i Borås AB  
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Arvodesgrupp E 0,9 GN  
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val 
till EU-parlamentet och folkomröstning).  
Borås Djurpark AB   
Borås Elnät AB  
BoråsBorås TME AB 
Borås Stadshus AB 
 
Arvodesgrupp F 0,6 GN   
Borås kommuns parkerings AB  
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder  
AB Toarpshus  
Viskaforshem AB  
Överförmyndarnämnden  
Akademiplatsen AB  
Inkubatorn i Borås AB  
 
Revisorskollegiet och Revisorsgrupperna 
Ordf/Vice Ordf. Revisorskollegiet 0,2 GN 
Ordf/Vice Ordf. Revisorsgrupperna 0,9 GN 
Ledamot Revisorskollegiet (Ej ordf./vice) 0,1 GN 
Förtroendevald revisor  0,5 GN 
Lekmannarevisor  
Arvodesgrupp C  0,08 GN  
Borås Energi och Miljö AB  
Arvodesgrupp CD  0,075 GN 
AB Bostäder i Borås  
Arvodesgrupp D  0,07 GN 
Industribyggnader i Borås AB ink  
Arvodesgrupp E  0,065 GN 
Borås Elnät AB  
Borås Djurpark AB  
BoråsBorås TME AB 
Borås Stadshus AB  
Arvodesgrupp F  0,06 GN 
Borås kommuns parkerings AB  
Fristadsbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder  
AB Toarpshus  
Viskaforshem AB 
Akademiplatsen AB 
Inkubatorn i Borås AB  
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Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A.  
  
Kommunalråden  
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad.  De kommunalråd som 
utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till andre vice ordförande 0,2 GN/mån.  

  
Gruppledare i Kommunstyrelsen  
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har 
någon kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke 
angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 5 och 6 
§§.  

  
Gruppledare Kommunfullmäktige  
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd 
eller gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 
GN/år, i Kommunfullmäktige.  

    
Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden samt Gruppledare i Kommunstyrelsen 
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden 
samt Gruppledare i Kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 
storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att 
kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 
konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 
respektive nämnd fordras ej.  
  
Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 
storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att 
kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 
konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 
respektive nämnd fordras ej.  
  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Jourersättning 0,018 GN/vecka 
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Bilaga B  

  
Intressentsammansatta organ  
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.  

  
Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och 
reseersättning.  

  
Organ  Ersättning utgår till  Ersättning utgår inte till  

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare 
och arbetstagare 

Företrädare för skola och ar- 
betsförmedling 

Kommunala funktionshinderråd  Samtliga  - 

Kommunala pensionärsråd  Samtliga  - 

Styrgrupp för Götalandsbanan - - 
 
 
Trafiksäkerhetsråd  

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala 
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i 
Borås  

 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  

Fairtrade City 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Medel för lokal utveckling 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska IT frågor 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun  

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Tillitresan Politisk 
beredningsgrupp 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Klimatråd 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Beredningen för 
medborgarinflytande 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 
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Bilaga B  

  
Intressentsammansatta organ  
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.  

  
Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och 
reseersättning.  

  
Organ  Ersättning utgår till  Ersättning utgår inte till  

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare 
och arbetstagare 

Företrädare för skola och ar- 
betsförmedling 

Kommunala funktionshinderråd  Samtliga  - 

Kommunala pensionärsråd  Samtliga  - 

Styrgrupp för Götalandsbanan - - 
 
 
Trafiksäkerhetsråd  

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala 
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i 
Borås  

 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  

Fairtrade City 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Medel för lokal utveckling 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska IT frågor 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun  

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Tillitresan Politisk 
beredningsgrupp 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Klimatråd 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Beredningen för 
medborgarinflytande 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 
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Bilaga C  

  
Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ   
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas 
för andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.  

  
För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 
arvode.  

  
  
  
  
Organ  

  
Kommunstyrelsen 
beslutar särskilt om 
arvode  

Ersättning betalas av  

Kommunen  

  
 
Organet  

Stiftelsen Bostäder för blinda  Ordförande  
 
Nej Ja  

Stiftelsen L L Frimans donation  ordförande kassör revisor  
 
Nej Ja 

Lygnerns vattenvårdsförbund  - Ja 
  
Nej 

Ätrans vattenvårdsförbund  - Ja 
 
Nej 

Viskans vattenvårdsförbund  - Ja  
 
Nej 

Borås Orkesterförening - Ja 
-  

Nej 

Föreningen Europakorridoren  - Ja 
 
Nej 

Styrelsen för Coompanion – Kooperativ 
utv. Sjuhärad - Ja 

 
Nej 

Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Blombacka -  Nej Ja  
Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Skogslid -  Nej Ja 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - Ja 

 
 
Nej 

Tolkförmedlingen Väst - Nej 
 
Ja 

Säveåns vattenråd - Ja 

 
 
Nej 

Borås Idrottshistoriska sällskap - Ja 

 
 
Nej 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda  

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022  
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2018-11-22  

Gäller fr.o.m. den 2019-01-01   

Inledande bestämmelser  
§ 1  

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 
pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 16-18. Ersättning till 
förtroende- vald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller 
berörd nämnd.  

Kommentar: Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt 
beredning Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan 
kommunal nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftel- 
ser. Till beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt.  

Notering: Ordet Kommentar stycks. 

Förlorad arbetsinkomst  
§ 2  

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 
Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning är 
att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.   

Begränsningar   

Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del av 
heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon 
lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då man är 
ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet.  

Kompletterande regler  

Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 
den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 
belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
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165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 
arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 
lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.   
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 
inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift  
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 
arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 
med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 
KL 4 kap § 11. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte.  

Anställda  

För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 
arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.   

Egenföretagare  

Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 
inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 40 
procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 
bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.   

Övriga Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 
Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning motsvarar 
ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt 
belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller försäkringskassa. Den 
förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt uppdrag under pågående 
sjukskrivning.  

För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 
förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska framgå 
av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid.  
 
Kommentar: Stycket ovan flyttas till rubriken Anställda. Ordet Övriga stryks i rubriken. Ny 
rubrik innehållande definition av heltidsmått. 

Kommentarer till § 2: 
 
Kommentar: Kommentar stryks och ersätt med Tillämpningsanvisning 
 
Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till KL förstås uppdrag med en  

tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 
(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 
deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den sammanlagda 
tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa förtroendevalda inte 
ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad ska förstås sammanlagd 
fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den förtroendevaldes procentuella årsarvoden 
för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. Med arbetsinkomst likställs i detta 
sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller 
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bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. Har den förtroendevalde ett uppdrag på 
ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det 
innebär också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i 
Borås Stad, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
 

En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/arbetsschema så att 
uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något löneavdrag, har heller inte rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som är anställda ska lämna in aktuella 
inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte av arbetsgivare ska nya 
inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter kan inte ersättning 
betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning enligt schablon ska årligen 
i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beslut gäller för 
kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är egen företagare och inte söker 
enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för beslut baseras på uppgifter om 
överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD 
för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då uppvisa inkomstuppgift från företaget. 
I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD 
tillika är huvudägare och att bolaget endast har ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av 
arvodesdelegationen.  

§ 2 a) Stycket flyttas till §2 under den inledande texten som ny rubrik: Tjänstepensionsavsättning 

Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt §2 har även rätt till 
ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning.   

Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka  
förlusten till behörig instans.  

Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften inte 
uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet kontant.  

§ 2 b) Stycket flyttas till §2 under den inledande texten som ny rubrik: Semesterförmån 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 
mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 
sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroende- valde 
inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Årsarvode  
§ 3  

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 
grunder.  

§ 4 Rubrik: Avgång eller valbarhetshinder 

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden skall fördelning 
av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 
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dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 
valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).  

Om förtroendevald med årsarvode under en sammanhängande tid, som överstiger en månad,  
p.g.a. sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsva- 
rande mån.  
 

Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.  

§ 5 Rubrik: Kommunalråd 

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.   
Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i AB 01 vid 
ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, ledighet för 
värnpliktstjänstgöring m m. Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till 
minst 20% av heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt 
KPAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är 
förtroendevald försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt 
beslutade särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående 
arvodet enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt AB 01 med därtill hörande 
specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag inför 
mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-01 
och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 
förtroendevalda” (OPF-KL)   

§ 6 Rubrik: Pensionsförmåner 

Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 5 eller 6 §§ har inte 
rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.   

§ 7 
(Paragraf 7 är borttagen inför mandatperioden 2019-2022)  

Särskild ersättning skall utges till deltidssysselsatt förtroendevald, för vilken kommunen inte be- 
slutat att PRF-KL och PBF skall gälla och vars tjänstepension i anställning konstaterats ha mins- 
kat på grund av uppdrag/uppdragen hos kommunen.  
 
Kommentar: Paragrafen stryks. 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden  
§ 8 §7 
Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det kom- 
munala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.  

Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 
nämn- der. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd 
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beredning, ut- skott, delegation e d såvida ej p.g.a. särskilda skäl annorlunda beslutats av den 
nämnd som tillsatt beredningen, utskottet o s v.  

Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges sam- 
manträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen.  
 
Kommentar: Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad 
utgår ej vid sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då proto- 
koll ej föres, samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.  

Med särskilda skäl i andra stycket förstås en beredning, utskott eller delegation som inrättas för 
att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär.  
 
Kommentar: Stycket flyttas upp och revideras. 
 

§ 9 8 Rubrik: Rätt till förrättningsarvode 
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:  
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför  
b) kongress konferens, informationsmöte och kurser  
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart  
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde till- 

hör  
e) överläggning med icke kommunalt organ  
f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag  
g) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet  
h) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande  
i) beslut i delegationsärenden  

Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av 
särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras 
ej i fall som avses i punkt h).   

Rubrik: Årsarvoderade 
 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är arvoderad för ej uppbära förrättnings- 
arvode. Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt b) samt 
vid längre tjänsteförrättningar exempelvis utlandsresor. Tolkning av § 9, länk.  
 
Tolkningen arbetas in i texten: 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode.  
 
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 
sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 
lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 
sig över en hel dag.  
 
Stycket gällande förlorad arbetsinkomst flyttas till och arbetas in i § 2 Förlorad arbetsinkomst. 
Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år 
som årsarvode inte utbetalas.  

Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 
LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning.  
 
§ 10 9 Rubrik: Partigruppsammanträden 
 
Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 3 § 
kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 
hålles med anledning av sammanträde med respektive organ.  

  
Kommentar: Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsam- 
manträde betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar. Det ankommer 
på gruppledaren att lämna uppgift om närvaro och sammanträdestid till nämndens sekreterare. 
Ovanstående gäller ej partigruppsammanträde inför fullmäktigesammanträde.  

  
Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes.  

  
Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller ersättning med sammanlagt 0,01 GN för 
deltagande i partigruppsammanträde inför sammanträde med Kommunfullmäktige.  
  
Kommentar: Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.  
 
Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller ersättning med sammanlagt 0,01 GN för 
deltagande i partigruppsammanträde inför sammanträde med Kommunfullmäktige. 

  
Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning och 
närvaro till sekreteraren i respektive organ.  
  
§ 11 10 Rubrik: Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode 

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp:  
1 Inom kommunen   
- för första timman i resp organ  0,01 GN  
  
- för varje därefter påbörjad halvtimma  0,0025 GN  

    
2 Utom kommunen  
- t o m 4 timmar  0,018 GN *)   
- över 4 timmar  0,036 GN *)  *)  

Dock skall ersättning för förrättning som visst kalenderdygn enbart omfattar restid 
istället ersättas enligt reglerna om färdtidsersättning i AB 01.  

  
Tim- och förrättningsarvodena samt ersättning för deltagande i partigruppssammanträde 
inför Kommunfullmäktige skall årligen per den 1 januari uppräknas.  
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Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp 
förrättningstiden.  

  
§ 12 Arbetas in i ny § 10 
Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om han tjänstgör i ledamots ställe eller ej - 
uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot.  
 
Kommentar: Fösta timmen med den högre ersättningen stryks, ersättning för påbörjad 
halvtimme höjs till 0,0031GN.  

   
Resekostnadsersättning och traktamente  

  
§ 13 11 
Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 
reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.  

  
 

  
Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt 
följande:  
  
1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 

för- troendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 
km. Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.  
Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta ersätt- 
ningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrätt- 
ningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekost- 
nadsersättning från annan plats.  

  
2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 

sådant kan utnyttjas.  
  

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 
arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 
inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning.  

  

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt kommunikationsmedel, 
egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil kan ersättning 
er- hållas för utgift för resa med taxibil.  

Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte uppgår 
till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då allmänt kom- 
munikationsmedel inte finns tillgängligt.  

  
Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ an- 
vänds, i förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för 
varje medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den 
förtro- endevalde är folkbokförd.  
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Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan 
plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart 
omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.  

  
Om egen bil används enligt p 3 ovan ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får också er- 
lagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrätt- 
ningsarvode utförs.  
 
Kommentar: Flyttas till punkt 3 ovan samt tillägg. Förtydligande gällande redovisning av kvitto 
vid parkering. 

   
 
Barntillsyn  

  
§ 14 12 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 
vår- das i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 
utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 
tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.  

  
Ersättning utgår med det belopp som gäller för av kommunen anställd dagbarnvårdare. Särskild 
omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.  
 
Kommentar: Dagbarnvårdare finns inte längre inom kommunen, nytt är Ersättning utgår med 
det belopp som motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall. 

  
  
 Särskilda kostnader 
 
§ 15 13 rubrik: Ersättning funktionsnedsättning 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad 
person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av 
egen familjemedlem eller motsvarande.  

  
§ 16  
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 
av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 
liknande.  

  
§ 17  
Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka kost- 
nader som är ersättningsberättigade enligt 15 och 16 §. Den förtroendevalde skall vid varje 
tillfälle då han haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i 
vederbörande kommunala organ.  
  
§ 17 a) 14 
För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns upptagna i bilaga A kan ett arvode 
uppgå- ende till 250 kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i stället ta emot sina 
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samman- trädeshandlingar uteslutande i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den 
förtroende- valde för de extra omkostnader som därmed kan uppkomma såsom papper för 
utskrift, skrivar- patroner och uppkopplingskostnader för tid på Internet.  
Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för att tillämpa 
”Digitala nämndhandlingar”  

  
Särskilda arvoden  

  
§ 18 14 
Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 
ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 
(övriga).  
  
Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 
och GL-F  

  
Allmänna bestämmelser  

  
§ 19 15 
Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 
kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom.  

  
§ 20  
Arvoden och ersättningar utbetalas genom Stadsledningskansliet försorg månadsvis i efter- 
skott.  

  
Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den förtroende- 
valde tillhör.  

  
För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den kommunala nämnd/styrelse inom 
vars område organet verkar.  

  
Närmare föreskrifter angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet.  

  
§ 21 16 
  
Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av under § 
18 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.  

  
§ 22 17 
  
För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 
Grundnivån för 2019 är 59 100 kronor.  
  
§ 23 
Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2020 
skall uppräkningen vara lika stor som den genomsnittliga lönejustering som de 
kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2019. För år 2021 sker uppräkningen på samma 
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grunder men med år 2020 som jämförelseår. För år 2022 skall år 2021 användas som 
jämförelseår.  
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Bilaga A  
  
Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 
nämnder, bolag m.m  
  
Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 
perioden 2019-01-01--2022-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 
som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. Till 
ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 
80 % av ordförandens arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 60 %. 
Dock erhåller Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 80 %.  
 
Kommentar: Vice ordförande utgår arvode motsvarande 60 % av ordförandens arvode (ej 
revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 80 %. 
  
Arvodesgrupp A 3,5 GN  
Grundskolenämnden  
Vård- och äldrenämnden  

  
Arvodesgrupp AB 2.0 GN  
Förskolenämnden  

  
Arvodesgrupp B 1.8 GN  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige  
  
Arvodesgrupp C 1,7 GN  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Arbetslivsnämnden  
Sociala omsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Borås Energi och Miljö AB  
  
Arvodesgrupp CD 1,5 GN  
Kulturnämnden  
Fritid- och folkhälsonämnden  
AB Bostäder i Borås  

  
Arvodesgrupp D 1,2 GN  
Miljö- och konsumentnämnden  
Lokalförsörjningsnämnden  
Tekniska nämnden  
Servicenämnden  
Industribyggnader i Borås AB  
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet)  

  
Arvodesgrupp E 0,9 GN  
Revisorsgrupperna  
Vice ordförande i revisorsgruppen  
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Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till 
EU-parlamentet och folkomröstning).  
Borås Djurpark AB   
Borås Elnät AB  
BoråsBorås TME AB 
Borås Stadshus AB  
  

Arvodesgrupp F 0,6 GN   
Borås kommuns parkerings AB  
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder  
AB Toarpshus  
Viskaforshem AB  
Överförmyndarnämnden  
Akademiplatsen AB  
Inkubatorn i Borås AB  
  
Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A.  
  
Kommunalråden  
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad. De kommunalråd som 
utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i Kommun- 
styrelsen utbetalas 0,2 GN/månad och till andre vice ordförande 0,08 GN/mån.  
 
Kommentar: Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till 
andre vice ordförande 0,2 GN/mån. 

  
Gruppledare i Kommunstyrelsen  
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har någon 
kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke angiven 
företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 §§.  

  
Gruppledare Kommunfullmäktige  
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd eller 
gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år, i 
Kommunfullmäktige.  

    
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden Gruppledare i Kommunstyrelsen 
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden 
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om 
ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt 
max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, 
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. 
Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.  
 
Kommentar: Gruppledare i Kommunstyrelsen läggs till. 
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Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
§ 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen 
en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis 
överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller 
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.  
  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Jourersättning 0,018 GN/vecka  
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Bilaga B  
  
Intressentsammansatta organ  
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.  

  
Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och reseersättning.  

  
Organ  Ersättning utgår till  Ersättning utgår inte till  
Yrkesråd  Företrädare för arbetsgivare  

och 
arbetstagare  

Företrädare för skola och ar- 
betsförmedling  

Kommunalt funktionshinderråd  Samtliga  - 

Kommunala pensionärsråd  Samtliga  - 

Integrationsråd  Samtliga  - 
Trafiksäkerhetsråd  Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommu- 

nala och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas ar- 
kiv i Borås  

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  
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Bilaga C  
  
Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ   
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas för 
andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.  

  
För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 
arvode.  

  
  
  
  
Organ  

  
Kommunstyrelsen be- 
slutar särskilt om arvo- 
de  

Ersättning betalas av  

Kommu-  
nen  

  
Organet  

Stiftelsen Bostäder för blinda  Ordförande    x  

Stiftelsen L L Frimans donation  ordförande kassör revisor    xxx  

Lygnerns vattenvårdsförbund  - x    

Ätrans vattenvårdsförbund  - x    

Viskans vattenvårdsförbund  - x    
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Arvodesdelegationen 
 

  

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande. 
Vidare reserverar sig Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna. 
 
Ärendet i sin helhet 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna. Förslaget innebär följande. 

Delegationen har att föreslå nivå i kronor för GN bl.a. eftersom den 
genomsnittliga lönejusteringen för de kommunanställda inte är känd vid 
tidpunkten för beslutet om nya arvodesregler. Därför föreslås att grundnivån 
räknas upp med 2%. Ny grundnivå för 2023 blir då 64 854 kronor. 

Reglerna har en uppdaterad disposition med rubriksättning, språket har även 
setts över. Detta har också inneburit en förskjutning av paragrafer. 
 
Ett heltidsmått för förtroendevalda har arbetats in i reglerna enligt tidigare 
beslut. En tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8 har tillkommit: Ajournering av 
ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga hen 
förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst 
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utgå för en timme. 
 
§ 8 har uppdaterats med följande lydelse under stycket årsarvoderade: 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej 
uppbära förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den 
årsarvoderade förtroendevalde representerar besluta om att hen kan få 
förrättningsarvode enligt punkt b). (kongress konferens, informationsmöte och 
kurser). Tidigare beslut om att årsarvoderad har rätt till förlorad arbetsinkomst 
vid protokollsjustering är också inarbetad i reglerna under § 8. 
 
§ 9 Har uppdaterats så ett partigruppsammanträde berättigas arvode för hela 
sammanträdet oavsett organ. 
 
§ 10 Har uppdaterats så ersättningen för första timmen för sammanträden 
stryks, istället tillämpas påbörjad halvtimme för hela sammanträdet. Som 
kompensation har arvodet för påbörjad halvtimme höjts. 
 
§ 11 Har uppdaterats genom ett förtydligande av punkt 3: Parkeringsavgift kan 
endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 
förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen 
överstiger 5 km. 
 
§14 har uppdaterats med tidigare beslut gällande arvodering för ordförande i 
styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. Under 
samma § 14 förändras även arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, 
samtliga revisorer äger ej uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode 
utan är istället kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 
 
I bilaga A lägga även Borås Stadshus AB till under arvodesgrupp E. I bilaga A 
läggs även gruppledare i Kommunstyrelsens till att innefattas för 100 dagar 
förlorad arbetsinkomst. 
 
Bilaga B samt C är uppdaterad efter genomgång av samtliga stadgar för 
intressentsammansatta organ. 
 
Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-
2026 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-
2022 (spårbar) 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunfullmäktige 
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Per-Olof Höög (S) 
Arvodesdelegationen  Carl Morberg 
   Kommunsekreterare 
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Borås 2022-02-18 
 
RESERVATION 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att kommunalrådens arvoden skall fastställas till 
1,2 GN. Sverigedemokraterna yrkar att arvodena till kommunalråden istället skall fastställas till 1,0 
GN. 
 
Vårt ställningstagare grundar sig framför allt på två hörnstenar; 
 

A) Vi anser att månadsersättningen för kommunalråd om ca 65.000 kr (vilket motsvarar 1 GN) 
är en rimlig ersättning. Ett arvode motsvarande 1,2 GN ger ett månadsarvode om ca 78.000 
kr vilket vi anser är orimligt högt. Vi anser inte att ersättningen för kommunalråd skall 
överstiga ersättningen för våra riksdagsmän. 

 
B) Vi anser det är viktigt att förhållandet mellan fritidspolitiker och våra elitpolitiker hålls intakt. 

Ursprungligen var arvodessystemet baserat på att en heltidsersättning för kommunalråd var 
1 GN och övriga arvoden var andelar av detsamma. Den förändring som gjordes i början av 
innevarande mandatperiod var att i stället för att höja beloppet som 1 GN representerar, och 
därmed förändra allas arvoden, valde man att höja kommunalrådens ersättning till 1,2 GN. 
Det får som konsekvens att man enbart höjde kommunalrådens ersättning och därmed 
skapade en ökad klyftan mellan fritidspolitiker och heltidspolitiker. Det är en utveckling vi 
anser inte gynnar varken staden eller politiken.   
 
 
 
 

 
Kristian Silbvers 
Ledamot, Arvodesdelegationen 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-18 

 
 

Arvodesdelegationen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7  

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 

(spårbar) 
 
Förslag och yrkanden 
Per-Olof Höög (S) har föreslagit att Arvodesdelegationen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Anta Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 från 2023-01-01. 
 
Gunbritt Johansson (V) yrkar att: till kommunalråden utgår årsarvode 
motsvarande 1,0 GN per månad, se bilaga. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att: arvodena till kommunalråden istället skall 
fastställas till 1,0 GN, se bilaga. 
 
Bo Unosson (C) yrkar att: Årsarvoderad förtroendevald i Fritids- och 
folkhälsonämnden ska omfattas till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
§ 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen 
en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-18 

 
 

Arvodesdelegationen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller 
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Gunbritt Johanssons (V) yrkande och dels till Kristian Silbvers (SD) yrkande 
och dels till Bo Unosson (C) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-18 

 
 

Arvodesdelegationen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7  

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 

(spårbar) 
 
Förslag och yrkanden 
Per-Olof Höög (S) har föreslagit att Arvodesdelegationen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Anta Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 från 2023-01-01. 
 
Gunbritt Johansson (V) yrkar att: till kommunalråden utgår årsarvode 
motsvarande 1,0 GN per månad, se bilaga. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att: arvodena till kommunalråden istället skall 
fastställas till 1,0 GN, se bilaga. 
 
Bo Unosson (C) yrkar att: Årsarvoderad förtroendevald i Fritids- och 
folkhälsonämnden ska omfattas till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
§ 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen 
en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller 
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Gunbritt Johanssons (V) yrkande och dels till Kristian Silbvers (SD) yrkande 
och dels till Bo Unosson (C) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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Från: Carl Morberg 
Skickat: den 25 februari 2022 10:50 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: Johan Strömberg 
Ämne: Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
Bifogade filer: 1 Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-

2026.....docx; 1 Skrivelse, Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda....doc; 1 Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022 ....docx; Arvodesdelegationens beslut 2022-02-18  
§ 7 Bestämmelser om ersättningar....pdf 

 
 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-35 84 29 
0768-88 84 29 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
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Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-35 84 29 
0768-88 84 29 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

 

 

 

Yrkande från Vänsterpartiet Arvodesdelegationen 2022-02-18  

Gällande bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 Bilaga A 
gällande arvodering till kommunalråden.  

Vänsterpartiet yrkande: 

 att till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,0 GN per månad.  

 

Gunbritt Johansson 

Vänsterpartiet 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-11-04 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00743 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) och 
Gunilla Christoffersson (KD): Inga dubbla löner för 
tidigare politiker 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 
Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria 
Kant (KD) och Gunilla Christoffersson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-09-22 lämnat in förslaget att revidera bestämmelser om 
omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
samt lokal tillämpningsanvisning så att det ekonomiska omställningsstödet ska 
utges i högst ett år, samt att rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd ska 
upphöra om den förtroendevalde återvänder till en annan anställning.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Arvodesdelegationen beslutade 2022-02-18 § 6 att föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för 
förtroendevalda (OPF-KL18) samt lokal tillämpningsanvisning, § 6 
Samordning, förändras genom att ” Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 
5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster. Ett prisbasbelopp 
undantas från samordning”, § 4 Ekonomiskt omställningsstöd förändras genom 
att ”Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst ett år. Det ekonomiska 
omställningsstödet utges med 85 procent”. 

Utifrån motioners intentioner bedöms motionen vara besvarad med anledning 
av arvodesdelegationens beslut då delegationen gjort bedömningen att ”Ett 
prisbasbelopp undantas från samordning”.  

 

     

Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson 
(KD), Valéria Kant (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Inga dubbla löner 
för tidigare politiker   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 
   Stadsdirektör 

 

Nr 57
Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) och 
Gunilla Christoffersson (KD): Inga dubbla löner för  
tidigare politiker.
2022-11-04 Dnr KS 2021-00743 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Magnus Sjödahl (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson 
(KD), Valéria Kant (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Inga dubbla löner 
för tidigare politiker   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Ingen expediering 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 
   Stadsdirektör 
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MOTION  2021-09-22 
Kommunfullmäktige  Kristdemokraterna 

   

 

Inga dubbla löner för tidigare politiker 

Den 9 oktober 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18). 
Bestämmelserna reglerar förhållandena för förtroendevald som innehaft uppdrag 
motsvarande minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års 
sammanhängande uppdragstid. 

Under § 4 i bestämmelserna Ekonomiskt omställningsstöd framgår att förtroendevald för 
varje år i uppdraget berättigas ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader den dag 
den förtroendevalde lämnar sitt uppdrag. Omställningsstödet kan utges i högst tre år. 

Grundintentionen i detta beslut torde vara att en förtroendevald ska få möjlighet till 
omställning för att hitta tillbaka in i arbetslivet den dag personens politiska uppdrag upphör. 
Vi har dock sett ett antal fall där politiker som har varit tjänstlediga från sina ordinarie 
arbeten, valt att ta ut omställningsstöd trots att de har haft ett arbete att återgå till. Således 
har personerna kunnat erhålla dubbla inkomster. 

Vi menar att det inte kan motsvara intentionen med avtalet. Detta riskerar att skada 
förtroendet och kan leda till politikerförakt. Möjligheten att erhålla dubbla ersättningar bör 
inte finnas. Samtidigt menar vi att dagens bestämmelse om att omställningsstöd kan erhållas 
i tre år, är för generöst. Ett år torde vara tillräckligt för att ge den förtroendevalde tid att 
hitta en ny anställning. 
 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med motionens intentioner revidera bestämmelser om omställningsstöd, pension 
och familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL 18) samt lokal tillämpningsanvisning så att det 
ekonomiska omställningsstödet ska utges i högst ett år, samt att rätten att erhålla 
ekonomiskt omställningsstöd ska upphöra om den förtroendevalde återvänder till en annan 
anställning. 

 

För Kristdemokraterna i Borås 

Magnus Sjödahl 

Lisa Berglund 

Hans Gustavsson 

Valéria Kant 

Gunilla Christoffersson 
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Den 9 oktober 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18). 
Bestämmelserna reglerar förhållandena för förtroendevald som innehaft uppdrag 
motsvarande minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års 
sammanhängande uppdragstid. 

Under § 4 i bestämmelserna Ekonomiskt omställningsstöd framgår att förtroendevald för 
varje år i uppdraget berättigas ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader den dag 
den förtroendevalde lämnar sitt uppdrag. Omställningsstödet kan utges i högst tre år. 

Grundintentionen i detta beslut torde vara att en förtroendevald ska få möjlighet till 
omställning för att hitta tillbaka in i arbetslivet den dag personens politiska uppdrag upphör. 
Vi har dock sett ett antal fall där politiker som har varit tjänstlediga från sina ordinarie 
arbeten, valt att ta ut omställningsstöd trots att de har haft ett arbete att återgå till. Således 
har personerna kunnat erhålla dubbla inkomster. 

Vi menar att det inte kan motsvara intentionen med avtalet. Detta riskerar att skada 
förtroendet och kan leda till politikerförakt. Möjligheten att erhålla dubbla ersättningar bör 
inte finnas. Samtidigt menar vi att dagens bestämmelse om att omställningsstöd kan erhållas 
i tre år, är för generöst. Ett år torde vara tillräckligt för att ge den förtroendevalde tid att 
hitta en ny anställning. 
 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 

I enlighet med motionens intentioner revidera bestämmelser om omställningsstöd, pension 
och familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL 18) samt lokal tillämpningsanvisning så att det 
ekonomiska omställningsstödet ska utges i högst ett år, samt att rätten att erhålla 
ekonomiskt omställningsstöd ska upphöra om den förtroendevalde återvänder till en annan 
anställning. 

 

För Kristdemokraterna i Borås 

Magnus Sjödahl 

Lisa Berglund 

Hans Gustavsson 

Valéria Kant 

Gunilla Christoffersson 
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