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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Marcus Nilsen  
 samt tid för protokollets justering  2. Jan-Åke Carlsson 
   3. Irwing Thorstenson 
   2018-06-21 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
4.1 Pågående  
 
4.1.1  Alliansen 2018-01-30, §11 – Miljöförvaltningen ska utreda om       
”Rättviksmodellen” kan användas i framtiden för att fastställa taxor och avgifter 
inom tillsyn. Deadline: 31 augusti 2018.  
 
4.1.2 Alliansen 2017-10-24, §190 - Miljöförvaltningen ska utreda ”ansvar för skrotbilar i             
naturen”. 
 
4.1.3 Alexander Andersson (C) 2017-08-22, §138 - Miljöförvaltningen får i uppdrag att 

informera nämnden om hur förvaltningen och kommunen arbetar med 
information och skyltning längst Sandvall plats.  

  
4.1.4 Per Månsson (M), 2018-04-24, § 80 ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt 

alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. ” 

 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
  
 
6 Information                                                                         
 
 
6.1   Projekt hållbar landsbygd Sjuhärad  Till handlingarna  
  Mia Magnusson 
 
6.2   Förorenade områden Till handlingarna  
  Ilse Postma 
 
6.3  Taxemodell alkoholtillsyn     Till handlingarna  
        Agneta Sander 
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6.4  Information om dataskyddsförordning Till handlingarna  

 Åke Marmander 
  Kl 15.10 
 
6.5  Redovisning av välfärdsbokslut  Till handlingarna 
  Kristina Nyberg Smahel 

 Kl 15.30 
 
6.6  Förslag till budget 2019 Till handlingarna 
  Agneta Sander 

   
   

7 Administration 
 
7.1 Månadsuppföljning maj 2018 Godkänna 
 Ecos 2018-0130 Annelie Johansson 
 
7.2 Svar på Stadsrevisionens rapport 2017 -    Godkänna 

Borås stads budgetprocess    Annelie Johansson 
 Ecos 2018-1869 
 
7.3 Svar på Stadsrevisionens rapport 2017 -   Godkänna  

Samhällsplanering och Bostadsbyggande    Karin Öhman 
i Borås Stad    

 Ecos: 2017-3269 
 
7.4 Svar på Stadsrevisionens rapport 2017 –     Godkänna 
 Personalomsättning i Borås Stad     Agneta Sander 

Ecos: 2018-477      
   
7.5   Organisation och utnämning av Dataskyddsombud Godkänna  
 Ecos: 2018-1699 Andreas Zalewski 
 
7.6 Revidering av del av dokumenthanteringsplan Godkänna  
 Ecos: 2018-1901 Andreas Zalewski 
  
8 Livsmedelskontroll 
  
-   
   
 
9 Alkohol & Tobak  
   
9.1 *Ansökan om serveringstillstånd –  Avslag 
  Tillståndsenheten   
 Dnr 50-2018-00078   
     
 
  



 
    FÖREDRAGNINGSLISTA                  4 (5) 

2018-06-19 
 
 
          
10 Miljötillsyn 

  
10.1 Svar på motion från Ida Legnemark (V)  Godkänna  

- Säg nej till cirkus med vilda djur  Frida Strand    
Ecos 2018-1364       

 
11  Miljöstrategiska    
 
11.1 *Strandskyddsdispens för renovering Bifall m.m 

bastu, gräsmatta, staket m.m  Anna Karlsson   
Asklanda 1:14 

 Ecos 2017-2905  
 Ecos 2018-427 
 
11.2  *Strandskyddsdispens för komplement- Avslag komplementbyggnad 
         byggnad och brygga,  bifall brygga 
         Viared 16:51  Anna Karlsson 
         Ecos: 2017-3302 
 
11.3  *Strandskyddsdispens för garage,  Avslag 
        Arås 1:3  Anna Karlsson 
 Ecos:2018-1702 
 
11.4  Ändring detaljplan för södra Sjöbo,  Tillstyrka 

Trådskivlingen 5  Pia Aspegren 
Ecos: 2018-1753                                                                                 
 

11.5 Detaljplan Lugnet del av innerstaden,  Tillstyrka 
Nötskrikan 1:3  Pia Aspegren 
Ecos: 2018-1670  

 
11.6 Detaljplan Dalsjöfors Gårda 8:1 Tillstyrka 

Ecos: 2018-1718 Pia Aspegren 
 

11.7 Anmälan om vattenverksamhet, Svensgärde 3:1  Godkänna  
Ecos: 2018- 1754 Matilda Chocron 

 
 
12 Naturvårdsfonden   
  
12.1 *Ansökan om bidrag ur Borås stads  Beviljas 

naturvårdsfond, Osdal 2:70 Matilda Chocron 
 Ecos: 2018-1746    
  
12.2 *Ansökan om bidrag ur Borås stads  Beviljas 

naturvårdsfond, Tränghult 2:2 Matilda Chocron 
 Ecos: 2018-1616 
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12.3 *Ansökan om bidrag ur Borås stads  Avslag 

naturvårdsfond, Krokstorp 1:6  Matilda Chocron 
 Ecos: 2018-1198 
 
12.4 *Ansökan om bidrag ur Borås Stads  Beviljas 

naturvårdsfond, Bäckabo 1:15  Matilda Chocron 
 Ecos: 2018-1831 
 
   
13 Kurser och konferenser 
 -  
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut maj 2018 Till handlingarna  
 
14.2 Inkomna skrivelser  Till handlingarna 
  
 
15 Information från förvaltningen 
 -  
 



 
 

 

 

Månadsuppföljning, maj 2018 

Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Miljö- och konsumentnämnden 

1.1 Resultat och prognos 

Resultat 

Tkr 
2017 Utfall 
jan-aktuell 

månad 

2018 
Nämnd-
budget 

Periodiser
ad budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag -40 -1 979 -825 -382 -443 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 

-6 765 -17 363 -7 234 -6 305 -929 0 

Summa intäkter -6 805 -19 342 -8 059 -6 687 -1 372 0 

Personal 11 899 36 722 15 301 14 564 737 400 

Lokaler 871 1 787 745 893 -148 -350 

Övrigt 2 201 4 125 1 718 1 775 -57  

Kapitalkostnader 145 40 17 42 -25 -50 

Summa kostnader 15 116 42 674 17 781 17 274 507 0 

Buffert (endast i 
budget) 

0 228 95 0 -95  

Nettokostnad 8 311 23 560 9 817 10 587 -770 0 

Kommunbidrag 9 562 22 800 9 500 9 500 0  

Resultat efter 
kommunbidrag 

1 251 -760 -317 -1 087 -1 087 -760 

Godkänt 
ianspråkstagande av 
ack. resultat 

 760    760 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

     0 

Nämnden har fått lov att disponera 760 tkr av det ackumulerat resultatet under 2018 (byggbonus 480 tkr samt klimatkompensationsfond 280 
tkr). Nämndens totala ackumulerade resultat är negativt och uppgick i bokslutet 2017 
till -1 348 tkr. Om nämnden håller sin budget och använder de godkända 760 tkr blir det ackumulerade resultatet i 
bokslut 2018 -2 108 tkr. 
 
I tabellen ovan ingår Orangeriet i utfallet för 2017. 

Resultat och prognos 

Förvaltningen redovisar efter maj månad ett negativt resultat på cirka 1 000 tkr i förhållande till tilldelad 
nämndbudget. 

Likt tidigare månader är det intäkterna som släpar jämfört med budget. Debiteringen av årsavgifter 
inom livsmedelskontroll och miljötillsyn är nu genomförd förutom för området köldmedia vilket 
kommer göras i juni. För livsmedelskontrollen är utfallet något lägre än budgeterad nivå medan utfallet 
för miljötillsyns årsavgifter följer budget. Tillståndsenheten har debiterat merparten av sina årliga 
tillsynsavgifter och intäkterna överstiger budget något. I dagsläget är det oklart huruvida 
Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om ändrad alkoholtaxa för 2018 eller inte. Det kommer i 
så fall att påverka såväl utfall som prognos framöver. 
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Förvaltningen har debiterat andra förvaltningar och bolag inom ramen för klimatavgifter (ca 180 tkr) 
och det är intäkter som inte tillfaller förvaltningen utan de ska användas inom ramen för 
klimatkompensationsfonden likt de 280 tkr som finns kvar från föregående år. 

Förvaltningens krav på ersättning för nedlagd tid i planarbetet är ännu inte hörsammad. Interna intäkter 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen är budgeterade till 1 400 tkr men ser i dagsläget inte ut att kunna 
infrias vilket medför en negativ avvikelse mot budget. Förvaltningen räknar med att en del av denna 
intäktsförlust kan täckas upp av byggbonus under 2018. På längre sikt behöver ersättningen garanteras 
om förvaltningen ska kunna fortsätta stötta med miljökompetens i det tidiga arbetet med planer. 

Personalkostnaderna ligger något under budget och beror vakanta tjänster som antingen har tillsatts 
eller kommer att tillsättas under hösten. Tjänsten som konsumentvägledare kommer dock inte att 
ersättas. Kostnaderna för personalutveckling överstiger periodens budget och förvaltningen har i och 
med sin personalomsättning ett stort behov kommande år av kompetens- och grupputveckling. 

Lokalkostnaderna kommer överstiga budget då hyran för Nornan är högre än vad som tidigare 
meddelats. 

I dagsläget finns inga beslut om användning av nämndens buffert som uppgår till 228 tkr. Fattas under 
året inga sådana beslut kommer bufferten medföra ett överskott. 

Bedömningen efter maj är att förvaltningen klarar att hålla sig inom budget. 

  

1.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

1.2.1 Politisk verksamhet 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 

Periodisera
d budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader 411 1 091 455 310 145 0 

Resultat 411 1 091 455 310 145 0 

1.2.1.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den politiska verksamheten redovisar ett litet budgetöverskott i förhållande till periodens budget. 
Bedömningen är att budgeten kommer att kunna hållas. 

1.2.2 Förvaltningsledning 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 

Periodisera
d budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter  -1 400 -583 0 -583 0 
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Kostnader 527 1 820 758 868 -110 -400 

Resultat 527 420 175 868 -693 -400 

1.2.2.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Förvaltningens krav på ersättning för nedlagd tid i planarbetet är ännu inte hörsammad. Interna intäkter 
från Samhällsbyggnadsförvaltningen är budgeterade till 1 400 tkr men ser i dagsläget inte ut att kunna 
infrias vilket medför en negativ avvikelse mot budget.  Förvaltningen räknar med att en del av denna 
intäktsförlust kan täckas upp av byggbonus under 2018. På längre sikt behöver ersättningen garanteras 
om förvaltningen ska kunna fortsätta stötta med miljökompetens i det tidiga arbetet med planer. 

Förvaltningen debiteras mer i hyra för Nornan, än vad som kommunicerats från 
Lokalförsörjningsförvaltningen i samband med budgetarbetet. Differensen bokförs hos 
förvaltningsledningen och kommer uppgå vid årets slut till drygt 350 tkr. 

I budgeten hos förvaltningschefen återfinns nämndens buffert på 228 tkr. Det finns ännu inget beslut 
om att fördela ut den. Delas den inte ut så medför det ett överskott på motsvarande summa. 

Bedömningen efter maj månads utfall är att budgeten kommer att överskridas. 

  

1.2.2.2 Analys av verksamheten 

1.2.3 Verksamhetsstöd 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 

Periodisera
d budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -42 -100 -42 -41 -1 0 

Kostnader 2 316 5 028 2 095 1 965 130 0 

Resultat 2 274 4 928 2 053 1 924 129 0 

1.2.3.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Bedömningen efter maj månads utfall är att avdelningen kommer att hålla sin budget. 

1.2.3.2 Analys av verksamheten 

Avdelningen för verksamhetsstöd har från och med april fördelat om personalresurser på grund av en 
tjänstledighet, en avslutad visstidsanställning samt sjukskrivningar, vilket innebär att vissa planerade 
arbetsuppgifter för tillfället kommer att prioriteras bort. 

En ersättningsrekrytering har gjorts för en kommande pensionsavgång. Avdelningen har även en inhyrd 
extraresurs fram till sista oktober. 
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1.2.4 Livsmedelskontroll 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 

Periodisera
d budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -3 823 -7 772 -3 238 -2 992 -246 0 

Kostnader 3 245 9 057 3 774 3 541 233 0 

Resultat -578 1 285 536 549 -13 0 

1.2.4.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

I dagsläget är osäkerheten stor kring hur alkoholtaxan för 2018 ska hanteras. Miljöförvaltningen 
avvaktar beslut från Kommunfullmäktige. 

Tillståndsenhetens årsavgifter har skickats ut, dock inte till alla verksamheter. Livsmedelskontroll har 
debiterat alla sina verksamheter. Utfallet på intäkterna är något lägre jämfört med budget. 

Utfall för såväl personalkostnader som övriga kostnader ligger något under periodens budget. 

I dagsläget är bedömningen att avdelningen kommer att hålla sin budget men det påverkas givetvis av 
hur ärendet angående alkoholtaxan faller ut. 

  

1.2.4.2 Analys av verksamheten 

Alla enheter har kommit bra igång med både handläggning av inkommande ärenden samt tillsyn hos 
företagen. Det märks tydlig att det har kommit många ärenden till Tillståndsenheten. Det administrativa 
stödet, som tillfälligt fanns under delar av 2017 finns inte längre. Prioriteringar är nödvändiga. Det finns 
mycket att göra även på områdena livsmedelskontroll och tobakstillsyn. Livsmedelskontroll ligger efter 
jämfört med sin verksamhetsplan. Tobakstillsyn ska påbörja med projektet "kontrollköp". 

I början på april och i maj har två erfarna livsmedelsinspektörer slutat. Avdelningen har lyckats bra med 
rekryteringarna, dock inte med erfarna inspektörer. Introduktion av de nya inspektörer kommer att ta 
mycket tid av enheten. Det administrativa stödet till livsmedelsenheten har inte varit tillräckligt under 
perioden på grund av olika orsaker. Kvalificerade handläggare lägger cirka 25 % av sin tid på 
administrationen. 

1.2.5 Miljötillsyn 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 

Periodisera
d budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -2 399 -6 100 -2 542 -2 366 -176 0 

Kostnader 2 874 11 235 4 681 4 680 1 0 

Resultat 475 5 135 2 139 2 314 -175 0 
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1.2.5.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Miljötillsynens årsavgifter har nu gått ut till samtliga verksamheter (köldmedia syns i utfallet för juni). 
Avdelningens intäkter ligger lägre än periodens budget. Det är svårt att i dagsläget att bedöma hur 
utfallet på helårsbasis kommer att se ut, eftersom intäkterna erfarenhetsmässigt vanligtvis går ner under 
sommarmånaderna. 

  

1.2.5.2 Analys av verksamheten 

Avdelningen har rekryterat två nya medarbetare och tappat två miljöinspektörer med 2 resp 3 års 
erfarenhet. Tid från avdelningen behöver åtgå till introduktion, inlärning och som därmed ger längre 
handläggningstider. Under en kortare period kommer även en vikarie att anställas för att arbeta med att 
bland annat ta fram underlag för kommande timdebiterad tillsyn under hösten. Avdelningen har fortsatt 
fokus på årsbetalande verksamheter för att uppnå målen i myndighetsutövningen. 

1.2.6 Miljöstrategiska 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 

Periodisera
d budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -377 -2 594 -1 081 -914 -167 0 

Kostnader 3 317 10 140 4 225 4 035 190 550 

Resultat 2 940 7 546 3 144 3 121 23 550 

1.2.6.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningen har t.o.m. utgången av maj intäkter som uppgår till 914 tkr (mot budgetandel 1 081 tkr) 
vilket ger en avvikelse på 167 tkr mot budgeterade intäkter. Konsumentrådgivning säljs från och med 1 
juni även till Tranemo kommun (utöver Ulricehamn sedan tidigare) och dessa intäkter, fakurerade i 
förskott, uppgår till 56 tkr. Även försäljningen av kommunikatörstjänst till Sveriges Ekokommuner 
följer plan och har genererat 102 tkr. Intäkterna från Energimyndigheten finns från och med maj med i 
resulktaträkningen och periodiseras. Från EU-projektet Sinfonia har 24 tkr inkommit. 
Slutredovisningen av ett av de gamla LONA-projekten, "Större Vattensalamander" har genererat 70 tkr 
i intäkter för arbetsinsatser gjorda både i slutet av 2017 och under de första månaderna 2018 med just 
slutredovisning. Klimatkompensationsmedel, som inte "tillhör" avdelningen, utan ska sökas av 
nämnder och styrelser för miljöförbättrande åtgärder, har fakturerats till ett värde av 182 tkr och ligger i 
resultaträkningen med som intäkt för avdelningen. Intäkter för projektet Hållbar Landsbygdsutveckling 
saknas fortfarande liksom besked om Byggbonus. 

Personalkostnaderna ligger något lägre än budget pga att ersättare för de personer som slutat sina 
anställningar inte finns på plats ännu, utfall 3 200 tkr mot budgeterade 3 500 tkr. 

Åtgärder 

Upphandling av luftutredning pågår för att kunna tillvarata "byggbonusmedel" när dessa finns 
beslutade. Rekrytering av en kombinerad samordnare/rådgivare inom området energi och klimat är 
färdig, start 1 aug, vilket möjliggör ett bättre utnyttjande av beslutade medel från Energimyndigheten 
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(för 2017 fick vi återbetala 370 tkr). En kort projektanställning pågår under sommaren för att minska på 
arbetsbelastningen i projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad. Rekrytering av en miljöutredare 
pågår, med målet att ha en ny resurs på plats från 1 augusti. 

  

1.2.6.2 Analys av verksamheten 

Som tidigare beskrivits har resursminskningen inom konsumentrådgivningen med en person inte haft 
några negativa effekter på verksamheten. Kön är obefintlig och mängden avklarade ärenden densamma 
som tidigare. Miljöutredarkapaciteten är desto mer ansträngd och är fortsatt begränsad till en person, 
samtidigt som arbetet med stadens fysiska planering rullar på i oförminskat tempo och avdelningen 
förväntas koordinera stadens miljöstrategiska arbete, inklusive uppföljningen av Borås Stads nyligen 
fastställda miljömål. 

1.2.7 Budget- och skuldrådgivning 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 

Periodisera
d budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -165 -1 376 -573 -373 -200 0 

Kostnader 1 692 4 531 1 888 1 875 13 -150 

Resultat 1 527 3 155 1 315 1 502 -187 -150 

1.2.7.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Som tidigare rapporterats kommer avdelningen att få en negativ avvikelse på personalbudgeten då en 
anställd valt att gå upp i tid (i enlighet med Borås stads regler om heltid för alla) motsvarande 30%. 
Inom ramen för avdelningens budget finns troligtvis inte några möjligheter att vidta åtgärder för att 
hämta hem det befarade underskottet eftersom budgeten i väldigt liten mån består av påverkbara 
kostnader. 

I övrigt följer avdelningen sin budget väl. 

  

1.2.7.2 Analys av verksamheten 

Under årets första månader har avdelningen haft ett större inflöde av inkomna ärenden jämfört med 
samma period året innan (20% ökning). 

I dagsläget klarar vi inte av att följa Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första 
besök inom 4 veckor. Handläggarna arbetar med pågående ärenden och av de ärenden som inkommer 
så tas enbart akuta ärenden om hand, övriga läggs i i kö. Förhoppningen är att kunna arbeta bort kön 
efter sommaren, men med en uppsägning och därmed en rekrytering samt en kommande sjukskrivning 
så kan det bli svårt. I dagsläget har vi 15 i kö. 

Det utåtriktade arbetet löper på med kontinuerliga föreläsningar på BREC (Boråsregionens 
etableringscenter) familjecentraler. Vi har även haft en informationsträff med handläggarna för 
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försörjningsstöd på Arbetslivsförvaltningen samt gjort studiebesök på Yxhammarsmottagningen. 

  

2 Verksamhetsmått 

2.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 

Antal ärenden 1 849  1 502 1 802 

Antal händelser 
(Ecos) 

7 260  4 650 7 231 

Antal 
delegationsbeslut. 

390  286 366 

2.2 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 770 790 790 

Antal inspektioner 509 800 182 250 

Antal revisioner 29 100 20 36 

Antal delegationsbeslut 140 200 107 129 

Klagomål 20 50 21 25 

Registrering 39 100 28 39 

Avdelningen för livsmedelskontroll har gjort betydlig färre inspektioner jämfört med samma period 
föregående år. Avdelningen har gjort några fler revisioner jämfört med samma period föregående år. 
Vidare har avdelningen omprioriterat resurser genom att flytta en halv tjänst till tobakstillsynen för att 
undvika ensamt ansvar för myndighets området tobakstillsyn. Dessutom har två erfarna inspektörer 
slutat i april och maj i år. Avdelningen har lyckats anställa två nya inspektörer. Introducering av nya 
inspektörer pågår. Det har blivit fler sjukskrivningsdagar av olika orsaker jämfört med samma period 
förra året. Avdelningen har även hanterat fler klagomål i år. Utöver det går avdelningens inspektörer 
oftare två på inspektioner till bl.a. utsatta områden. Detta görs både av rättsäkerhets- och säkerhetsskäll. 

Tillståndsenheten ligger i fas med sina ärenden och har gjort väsentligt fler inspektioner på restauranger 
jämfört med samma period 2017. 

Under maj har avdelningen lagt ner mer tid på administartionen jämfört med tidigare perioder. 
Tillståndsenheten saknar en administratör helt. Även Livsmedelsavdelning och tobakstillsyn saknade 
den administrativa avlastningen under stora delar av maj. Detta resulterar att kvalificerade handläggare 
lägger cirka 25% av sin tid på administrationen. 
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2.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 

Antal 
delegationsbeslut 

230 700 164 221 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten miljötillsyn 

72 250 123 185 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten enskilda 
avlopp 

63 200 0 37 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten hälsoskydd 

33 50 69 102 

Antal 
kundkontakter 
miljötillsyn 

2 091 5 000 1 620 2 184 

Antal 
kundkontakter 
enskilda avlopp 

881 2 500 715 990 

Antal 
kundkontakter 
hälsoskydd 

623 1 500 597 999 

Det är alltid förenat med en inkörningsperiod för nya att komma in i arbetet, finna sin roll och använda 
rutiner etc. Detta avspeglar sig både i antalet delegationsbeslut som antal kundkontakter på miljöskydd och 
hälsoskydd som är färre än vid förra året. Årets Tematillsyn på miljöskydd kom dock igång snabbare då 
vi under 2017 lade grunden och ordnade rutiner samt testade den nya arbetsmetoden, i detta koncept 
ingår samtliga inspektörer. Vilket också syns på utfallet av antal inspektioner och personliga möten - miljöskydd 
som ligger över nivån jämfört med förra året. Samma resultat kan även utläsas på antal inspektioner och 
personliga möten - hälsoskydd. Där vi i mars påbörjat med tematillsynen på grundskolor och gymnasium. 
Avloppstillsynen har startat vilket syns på utfallet. Antal kundkontakter - avlopp är något lägre än förra 
året, men är ändå en betydelsefull andel. Kundkontakt är ett mått på antalet telefonsamtal, möten och 
e-post som vi får från allmänhet. Måttet är inte förknippat med något pågående ärende eller ansökan, 
utan visar på generella förfrågningar. 

2.4 Miljöstrategiska 

2.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 

Konsumentkontakter 1 372 3 000 958 1 214 

Kommentar Konsumentkontakterna tom utgången av maj månad uppgår i antal till 1214 (att jämföra med 
1399 för samma period 2017). Vi har under samma period hanterat 671 konsumenträttsliga ärenden (jämfört 
med 559 samma period 2017). 

Informationsaktiviteter. 29 100 43 53 
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Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 

Kommentar Jämfört med maj 2017 har vi fler registrerade utåtriktade aktiviteter, 53, jämfört med 29. En stor 
del av årets aktiviteter är utskick av olika slag. Under perioden har 10 föreläsningar/informationstillfällen 
genomförts. Dessa är till innehåll likvärdigt balanserade mellan konsumenträtt och hållbar konsumtion. 

2.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 

Rådgivningskontakter  300 35 46 

Kommentar Av de rådgivningsaktiviteter som gjorts inom energi- och klimatområdet avser majoriteten av 
frågorna solenergi (52%), följt av värmepumpar (25%), och resten byggnation, ventilation och eldrift.  

2.5 Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2017 Budget 2018 Utfall Apr 2018 Utfall Maj 2018 

Klientkontakter 1 236 3 000 1 338 1 662 

Förhandlingsärenden 219 490 200 261 

Informationsaktiviteter 35 50 29 36 
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budgetprocess 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i Stadsrevisionens granskning och 
kompletterar svaret på revisionsrapporten med egna synpunkter. 
 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess och deras bedömning är att 
budgetprocessen inte är ändamålsenlig. Rapporten är utskickad till samtliga nämnder för 
inlämnande av synpunkter.  
 
Miljö- och konsumentnämnden ställer sig bakom den bedömning som Stadsrevisionen 
gör att budgetprocessen behöver utvecklas.  
 
 
Ärendet  
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads budgetprocess och deras bedömning är att 
budgetprocessen inte är ändamålsenlig. Rapporten är utskickad till samtliga nämnder för 
inlämnande av synpunkter senast 2018-04-27. Miljö- och konsumentnämnden inkommer 
därmed med ett något försenat svar.  
 
 
I rapporten pekar Stadsrevisionen på flera brister.  

• Vid beslut om budgeten i Kommunfullmäktige är flera uppdrag inte beredda 
av Kommunstyrelsen och i vissa fall innebär dessa uppdrag en 
kostnadsökning för nämnderna vilket inte utretts innan beslut.  

• Dialogen med nämnderna är bristfällig avseende formulering av 
budgetförutsättningar och ramtilldelning.  

• Budgetbeslutet i Kommunfullmäktige tas sent på året vilket försvårar 
planeringen för nämnderna.  

• Tilläggsbeslut och efterjusteringar och en informell hantering har identifierats 
vilket gör att spelreglerna för nämnderna blir otydliga.  
 

Utifrån bristerna har Stadsrevisionen identifierat ett behov av en genomgripande 
omprövning av budgetprocessen med målsättningen att utveckla en tydlig, 
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transparent, konsekvent och dokumenterad process, med ett regelverk som 
kommuniceras med nämnderna. 
 
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i att det är angeläget att nya eller utökade 
uppdrag bereds på ett adekvat sätt innan de beslutas. Berörd nämnd borde ges 
möjlighet till att inkomma med underlag med bl. a kostnadsberäkningar innan det 
fastställs av Kommunfullmäktige. Vidare är det angeläget att få beslut om 
budgettilldelningen tidigare, då det ger bättre förutsättning att, på såväl 
förvaltningsnivå som avdelningsnivå, planera kommande års verksamhet. Det är 
önskvärt att budgetbesluten är fleråriga. 
 
Det behövs en ökad transparens och tydlighet i budgetprocessen. Idag ser 
nämndernas budgetförslag olika ut och det finns ett behov av tydligare riktlinjer för 
hur nämnderna skall utforma sina förslag med eventuella behovsförändringar.  Det är 
även otydligt hur nämndernas budgetförslag bereds inför beslut i Fullmäktige.  
 
Det finns ett förbättringsområde när det gäller att identifiera konsekvenser hos flera 
nämnder av den samhällsplanering som är beslutad. För t.ex. Miljö-och 
konsumentnämnden innebär det ett ökat behov av tidig miljöutredning liksom ett 
ökat behov av tillsyn utifrån flera lagområden.  
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Miljöchef Förvaltningsekonom  
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Borås Stads budgetprocess
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet 
i Borås Stad. Hanteringen av budgetprocessen är avgörande för 
budgetbeslutets styrande effekter. Mot denna bakgrund har 
Stadsrevisionen granskat om Borås Stad har en ändamålsenlig 
budgetprocess.

Bedömningar
Den sammantagna bedömningen är att budgetprocessen inte 
är ändamålsenlig.

Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett 
flertal uppdrag som inte är beredda av Kommunstyrelsen, vilket 
Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten. 
Uppdragen innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder 
som inte utretts i förslagen.

Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av 
budgetförutsättningar och ramtilldelning är bristfällig. Vid 
Kommunstyrelsens beredning görs förändringar av nämndernas 
förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram för 
beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga 
förslag. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att en 
sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat 
biläggs det slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.  

I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året 
(november) vilket försvårar planeringssituationen för nämnderna. 
Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta 
hänsyn till ”dramatiska förändringar” och säkerställer att plan 
och verklighet sammanfaller. I granskningen kan vi konstatera 
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten 
tidigare. Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda 
planerings-förutsättningar än Borås Stad, och det är mycket som 
talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra 
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut. 
Vår bedömning är därför att budgetprocessen bör utvecklas 
så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.    

I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet 
delvis sätts ur spel på olika sätt genom tilläggsbeslut och 
efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, 
budgetförändringar under budgetåret, inkonsekventa 
förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna 
av detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen 
bedömer att dessa förhållanden medför att budgetens långsiktigt 
styrande effekt begränsas. 

Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen behöver 
utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och dokumenterad 
budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med 
nämnderna.



Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/revisionskontoret
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1 Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Borås Stads budget är kommunens övergripande styrinstrument som anger de politiska priori-
teringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året.1

Enligt Kommunallagen (1991:900) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-
het och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta 
om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.2

1.2 Syfte 
Projektet syftar till att granska om budgetprocessen i Borås Stad är ändamålsenlig med avseende 
på styrningen av Stadens verksamheter.

1.3 Avgränsningar 
Styrdokument, budgetförutsättningar och behandling av budget fram till delårsrapporten avser 
året för ansvarsprövning, 2017. Övrig information om budgetprocessen kompletteras med helåret 
2016 för att täcka in ett helt budgetår. Processen är likartad för åren 2016 och 2017 och för tidigare 
år, vilket innebär att exempel utanför aktuellt revisionsår kan användas för att beskriva Borås Stads 
budgetprocess.

1.4 Ansvarig nämnd
Granskningen omfattar Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar 
för att bereda budgeten för beslut i Kommunfullmäktige.

1.5 Revisionskriterier 
Utformningen av en kommuns budget regleras i lagstiftning och lokala styrdokument enligt 
nedanstående.  

- Kommunallag (1991:900), 5, 6 och 8 kapitlen, Lag (1997:614) om kommunal redovisning m.m.
- SKLs skrifter om God ekonomisk hushållning ”Hushållning i lagens namn”, God

redovisningssed.
- Regler och principer för ekonomistyrning (2002), Program Borås Stads Styr- och ledningssystem 

(2014), Ekonomiska ramar för år 2017, Budget 2017, Årsredovisning 2016.

1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.7 Metod 
Metoder för rapporten är dokumentstudier, sammanställning av material gällande Borås Stad och 
omvärldsanalys av andra kommuner, intervjuer med berörda tjänstemän. 

1 Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
2 Kommunallag (1991:900)
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2 Förutsättningar för kommunal 
budgetering
2.1 Inledning
Styrning i kommuner och landsting betyder för många budgeten. Kommuner och landsting skiljer 
sig från andra organisationer genom att budgeten är lagstadgad. I åttonde kapitlet Kommunallagen 
behandlas kommunens ekonomiska förvaltning. Varje år ska kommunen upprätta en budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, 
varvid budgetåret utgörs av periodens första år. Av budgeten ska framgå vilka anslag som ska utgå, 
hur de ska finansieras och med vilken skattesats.3

2.2 Definitioner och formell reglering

Budget
Budgeten är ett redskap för att styra genom tilldelning av resurser och kostnadstak. De tilldelade 
resurserna fungerar som en restriktion för verksamheten att anpassa sig till. 4 Budgeten är också 
ett sätt att kommunicera planering och beslut från Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige ut 
i organisationen. I budgeten ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning.5

I 8 kapitlet Kommunallagen fastslås vad budgetens ska innehålla. ”Kommuner och landsting skall 
varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 
I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten 
skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten 
skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid 
vara periodens första år. Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 
Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall 
styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller landstingsskatt 
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året”.6

Budgetprocess
Budgetprocessen är navet i kommunens styrning och resursfördelning till verksamheterna. 
Budgetprocessen startar oftast med att Kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott fastställer anvisningar 
för upprättande av kommande års budget. I en traditionell budgetprocess baseras budgeten på en analys 
av föregående år och en prognos av innevarande år. Alternativt baseras budgeten på ramtilldelning 
utifrån en resursfördelningsmodell.7 

Beredning
I 26-32a §§, 5 kapitlet Kommunallagen finns regler om beredning, det s.k. beredningstvånget, som 
berör Kommunfullmäktige. Beredningstvånget innebär att ett ärende som ska hanteras av fullmäktige 
alltid ska ha beretts av endera en berörd nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska 
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som ska behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska lägga 
fram förslag till beslut i ett ärende om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har 

3 Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 190 
4  God ekonomisk hushållning; SKL
5  Brorström & Solli 1990:99, sid 17ff
6  Kommunallagen (1991:900), 4-6§ 8 kap
7  Brorström, Haglund, Solli, 2014, sid 204ff

https://data.riksdagen.se/fil/A82746CD-6641-44F7-A50B-FCF8FB5EF4C7
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gjort det. Detta gäller dock inte val samt behandling av revisionsberättelse. Det är fullmäktige som 
avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag att fatta beslut på. 

I 1§ 6 kapitlet Kommunallagen framgår Kommunstyrelsens uppgifter och i 7§  6 kapitlet. nämndernas 
uppgifter. Ett syfte med ärendeberedningsprocessen är att styrelsen och nämnderna ska ha tillgång 
till underlag som gör det möjligt att fatta rätt beslut som stödjer respektive uppgift. I kommentarerna 
till Kommunallagen följer att syftet med beredningen till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och 
allsidigt belyst underlag för besluten. 

God ekonomisk hushållning
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål 
för god ekonomisk hushållning enligt 5 § 8 kapitlet  Kommunallagen, och sedan 1 januari 2013 
enligt 1 § 8 kapitlet Kommunallagen föreligger krav på att ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen.8 

Delårsrapport
I nionde kapitel, Kommunala redovisningslagens fastslås att kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets 
början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar ska då lämnas om 
sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning, och 
händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapportperioden.9

Årsredovisning
I Lag om kommunal redovisning finns reglerat om årsredovisningen som kommunen ska upprätta. 
Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I en kommun ska årsredovisningen tas fram av 
Kommunstyrelsen.10 Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna 
enligt 5§ 8 kap. andra stycket Kommunallagen (1991:900) har uppnåtts och följts.11

8  Kommunallag (1991:900)
9  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 9
10  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, kap 3
11  Lag (1997:614) om kommunal redovisning, 5§ 4 kap.
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3 Borås Stads budgetarbete
3.1 Budgetprocess 
I figur 1 beskrivs tidslinjen för budgetprocessen med beslutstillfällen. 

Figur 1 Den formella budgetprocessen för budgetår 2017
I granskningen konstateras att det saknas en samlad, detaljerad beskrivning av budgetprocessen. 
Det finns olika beskrivningar av budget och budgetprocess i flera dokument. 

Borås Stad upprättade Regler och principer för ekonomistyrning år 200212 Därutöver finns 
budgetprocessen beskriven i Borås Stads Styr- och ledningssystem från år 2014. Dessa dokument 
beskriver inte den faktiska budgetprocessen i Borås Stad.

Budgetchefen leder arbetet med att ta fram underlag till budget genom att fastställa ramfördelningen 
och föreslå Kommunstyrelsen budgetramar för nämnderna.  Borås Stad har sedan många år en 
resursfördelningsmodell, främst för att sätta budgetramar för stadsdelarna (och de tidigare 
kommundelarna). Till budget 2017 har Borås Stad använt sig av ramuppräkning som baseras på 
tidigare års budget med uppräkning för löner, övriga kostnader och volym i förekommande fall. 

12  Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
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Året innan budgeten beslutas utges Ekonomiska ramar från Kommunstyrelsen i juni månad.13 De 
ekonomiska ramarna beskriver följande moment; Borås Stads planeringsmodell, Den ekonomiska 
utvecklingen för Borås, Finansiella mål, Budgetförutsättningar tre år framåt ur ett makroperspektiv, 
Ramuppräkning, Borås Stads vision 2025 och indikatorer samt Budgetförslagens utformning. Därefter 
gör nämnderna den s.k. Budget 1 som ska beslutas av Kommunstyrelsen senast i slutet av augusti.14 

Den nämndbehandlade budgeten ska inlämnas till Kommunstyrelsen (augusti), när beslut ska tas 
i Kommunstyrelsen (oktober) och Kommunfullmäktige (november). Därutöver kommer i oktober 
månad en tidsplan med tider för årsredovisning, budgetuppföljning och nästkommande års budget.15 

Därefter upprättar nämnderna Budget 2 som skickas till Kommunstyrelsen i början av januari. 
Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om Nämndbudget i januari-mars månad innevarande budgetår. 
De intervjuade uppfattar Nämndbudgethandlingen som den slutliga årsbudgeten för nämnden.

Budgetåret avslutas med att årsredovisning lämnas in från nämnderna som utgör underlag till Borås 
Stads årsredovisning. 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett tillräckligt 
underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. I Borås Stad har Kommunstyrelsen 
sedan länge argumenterat för det – relativt många andra kommuner - sena budgetbeslutet genom 
att framhålla att ”I en tid med snabba och dramatiska förändringar i ekonomin så kan det vara 
vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir inaktuell från start och 
omarbetningar krävs...”.16

De intervjuade uppger att den formella regleringen av budgetprocessen i första hand är känd genom 
de budgetförutsättningar som ges av ekonomiska ramar och tidsplan. I övrigt är kunskapen om 
styrdokumenten begränsad. 

De intervjuade identifierar brister när det gäller budgetprocessens tidsramar. Processen uppfattas 
som utdragen med sent beslut, och de intervjuade har svårt att förstå varför det inte kan tas ett 
tidigare budgetbeslut i Borås när det är möjligt i andra kommuner (bilaga 2). Sena beslut försvårar 
nämndernas planering, och intervjuade vid förvaltningarna ifrågasätter varför det behövs budget 1 
och 2, liksom att Kommunstyrelsen förändrar budgeten efter det att den har beslutats av fullmäktige. 

3.2 Mål och uppdrag
Kommunfullmäktige fastställer i budgeten indikatorer och uppdrag som har betydelse för att nå de sju 
strategiska målområdena i Vision 2025; Människor möts i Borås, Vi tar gemensamt ansvar för barn 
och unga, Företagandet växer genom samverkan, Livskraftig stadskärna, Medborgares initiativkraft 
gör landsbygden levande, Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, Ekologisk hållbarhet 
lokalt och globalt 17. I styrdokumentet uppges bl.a. att de mål som sätts ska vara SMARTA, dvs 
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Aktivitetsskapande.18 Målens indikatorer 
uppgår för år 2017 till 40. 19

13  Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15
14  Ibid
15  Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19 
16  Ekonomiska ramar 2017, fastställt av Kommunstyrelsen, 2016-06-15
17  Ibid
18  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 6
19  Budget 2017, sid 12-19



8

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Nämnderna ska kontinuerligt redovisa till Kommunfullmäktige i vilken grad målen för indikatorerna 
uppnåtts och uppdragen utförts.20  Totalt finns det 97 uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige, 
varav 73 uppdrag tillkommit år 2017.21 

Uppdrag som inte ingår i budgeten och motioner tilldelas inga resurser och aktuella nämnder 
informeras inte heller, enligt intervjuade. Dessa uppdrag är inte tidssatta och nämnden måste tolka 
fullmäktiges beslut om uppdraget enligt intervjuade.

Borås Stad skriver i sin budget att årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och 
analys av måluppfyllelsen, och att det är av stor vikt att måluppfyllelse diskuteras löpande under 
verksamhetsåret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. Utfallet för verksamhetsmålen 
ska ingå både i löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om 
en indikator (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas och analyseras i 
uppföljningsrapporterna i Stratsys.22

Intervjuade framhåller att verksamhetsmålen i budgeten är för många och att de inte alltid är 
relevanta för verksamheten. De kan också vara orealistiska och motsägelsefulla. De intervjuade menar 
samtidigt att utvecklingen har varit positiv det senaste året när det gäller dialogen om målen. Den 
positiva utvecklingen gäller även enligt intervjuade till viss del uppdragen som uppfattas i högre grad 
blivit mätbara, samtidigt som det förekommer otydligheter kring vem som har ansvar för uppdrag. 

3.3 Kommunstyrelsens beredning 
Syftet med Kommunstyrelsens beredning till fullmäktige är att ge ett tillförlitligt och allsidigt belyst 
underlag för besluten. Kommunstyrelsens beredning av budgeten genomförs av Stadsledningskansliet 
med budgetchefen som ansvarig. 

De intervjuade framhåller att ett problem är att nämndernas budgetförslag i Kommunstyrelsens 
beredning förändras på ett sätt som medför att fullmäktige inte får rätt bild av nämndens förslag. 

3.4 Budgetjusteringar och hantering av avvikelser
Granskningen visar att budgetförändringar och justeringar kan ske under och efter budgetåret som 
äskanden, ianspråktaganden av buffert, ianspråktagande av ackumulerade resultat och avskrivning 
av negativa resultat. En del av dessa justeringar sker utan politiska beslut och saknar dokumenterade 
regler/riktlinjer; nämnder har under 2017 fått ändrad årsbudget utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen 
eller Kommunfullmäktige (bilaga 1).

Ackumulerade resultat innefattar såväl över- som underskott för nämnden. Det budgeterade 
resultatet är i normalfallet noll, dvs. budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar 
nettokostnaderna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i 
budgeten finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från 
tidigare år. 23 Nämnderna har ansvar för verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat över tiden och 
inte enbart för innevarande budgetår. Underskott kan arbetas bort över en längre period. Beslut om 
fördelning av underskottstäckning fattas av fullmäktige i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen. 
24 Det framkommer i granskningen att de ackumulerade resultaten för nämnderna redovisas inte i 
ekonomisystemet, utan enbart i sidoordnad redovisning. 

20  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid 11
21  Ibid
22  Budget 2017, sid 9
23  Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18
24  Ibid
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Över-/underskott har hanterats på olika sätt. Årsredovisning 2016 har en driftredovisning där de 
ackumulerade över-/underskotten finns uppräknade. Exempelvis har Arbetslivsnämndens överskott 
eliminerats i årsredovisningen, utan direkt förklaring till beslutsförslaget i Kommunfullmäktige. 
Över-/underskott för Stadsdelsnämnderna har eliminerats i samband med omorganisationen som 
skedde den 1/1 2017, vilket förklaras i årsredovisning 2016.25

Årsredovisning 2016 föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige ska besluta om att resultatet 
för den kommungemensamma verksamheten regleras i bokslutet, d v s avskrivs. Övriga nämnders 
ramar som avskrivs i budgeten är Valnämnden, Fritids- och folkhälsonämndens föreningsbidragsram, 
Tekniska nämndens persontransportsram, Arbetslivsnämnden samt Stadsdelsnämnderna (som i 
omorganisationen övergår till facknämnder).26

I årsredovisning 2016 är buffert upprättad för de flesta nämnder och budgetramar, men för andra 
(exempelvis Kommunstyrelsen, gemensamma verksamhetsramar) är det inte upprättade. Vissa 
nämnder har inte avsatt 1 %, såsom budgeten föreskriver, och andra har lagt in delar av den direkt 
i redovisningen. Servicenämnden har en negativ budgettilldelning, d v s ett resultatkrav på 5 000 
tkr, och därmed ingen buffert fastställd.27

Enligt intervjuade förekommer äskanden, men detta är inte reglerat i Borås Stads styrdokument. 
Några nämnder gör äskanden i budget, men flertalet av de intervjuade uppfattar att detta egentligen 
är felaktigt. I den budget som behandlas av Kommunstyrelse och fullmäktige har de som skrivit 
med äskanden i nämndens budget fått delar av dessa strukna. Likaså har vissa investeringar 
strukits till hälften. Äskanden förekommer därutöver i årsredovisningen. 

Intervjuade framhåller att hanteringen av budgetförändringar av olika slag skapar en osäkerhet 
om vilka budgetrestriktioner som egentligen gäller. Det är också otydligt om det ska genomföras 
konsekvensbeskrivningar och omvärldsanalyser i budgetförslaget från nämnden.

3.5 Uppföljning
Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god 
kontroll på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade 
ramar. Rapportkravet medför att ansvariga nämnder måste följa upp budgeten och därmed styra 
mot de uppsatta målen.28  Utöver den formella uppföljningen har Kommunstyrelsen en informell 
uppföljning i den löpande kontakten med nämnderna.  

Den formella uppföljningen för kommunkoncernen omfattar:

• Tertialuppföljning 1 per den 30 april, delårsrapport per den 31 augusti

• Årsredovisning

• Månadsrapporter

• Finansrapporter

Budgeten införs i ekonomisystemet under januari-februari månad. Budgetuppföljning sker i den 
formella styrmodellen genom månadsuppföljning betecknad som 10-dagars (publicering på den 
10:e dagen efter månadens slut) under månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober 

25  Årsredovisning 2016, sid 60
26  Årsredovisning 2016, sid 111-150
27  Ibid
28  Brorström, Lindvall, Solli, 2007, sid.
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och november. 10-dagarsuppföljningen skickas till Stadsledningskansliet. Därutöver sker de två 
tertialuppföljningarna som även beslutas om i Kommunstyrelsen. Den andra tertialuppföljningen 
är även delårsbokslutet som beslutas i Kommunfullmäktige i november månad. I april månad året 
efter budgetåret tas därefter Borås Stads årsredovisning.29 

De intervjuade påpekar att 10-dagarsuppföljningen inte räcker till, då nämnden vill ha en mer 
fyllig rapport. Chefer för ekonomifunktioner får därmed genomföra två olika uppföljningar. 

3.6 Övriga inslag i budgetprocessen
Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal (PLUPP-samtal) med nämnderna 
och styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en 
fördjupad bild av nämndernas och styrelsernas verksamheter i budget- och årsredovisningsprocesserna. 
I dessa samtal medverkar de programansvariga kommunalråden, nämndernas/styrelsernas presidium, 
förvaltningschef/vd samt tjänstemän från Stadsledningskansliet.30  Vid mötena förs informella 
mötesanteckningar.

Planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från Stadsledningskansliet och respektive 
förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning genomförs. Dessa samtal kan hållas i samband 
med budget eller årsredovisning, eller när det finns särskild anledning.31 

De intervjuade påpekar att PLUPP-samtalen har utvecklats till en plattform för dialog med 
kommunalråden och senaste året inbegriper även verksamhets- och kvalitetsfrågor. De intervjuade 
poängterar att PLUPP-samtalen borde vara mer framåtsyftande och strategiska och mindre av 
uppföljning och detaljstyrning. Samtalen är informella och inga protokollförda anteckningar förs.

29  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
30  Borås Stads Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014, sid. 16
31  Ibid
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4 Stadsrevisionens bedömning
Kommunfullmäktiges budget är det viktigaste styrdokumentet i Borås Stad. Hanteringen av 
budgetprocessen är avgörande för budgetbeslutets styrande effekter. 

Vid beslut om budget i Kommunfullmäktige behandlas ett flertal uppdrag som inte är beredda av 
Kommunstyrelsen, vilket Stadsrevisionen bedömer som ett avsteg från beredningsplikten. Uppdragen 
innebär i vissa fall en kostnadsökning för nämnder som inte utretts i förslagen. 

Dialogen med nämnderna när det gäller formulering av budgetförutsättningar och ramtilldelning 
är bristfällig. Nämnderna förser Kommunstyrelsen med budgetunderlag. Vid Kommunstyrelsens 
beredning görs förändringar av nämndernas förslag som medför att budgetförslaget som läggs fram 
för beslut i fullmäktige avviker från nämndernas ursprungliga förslag. Stadsrevisionen bedömer det 
som väsentligt att en sammanfattning av respektive nämnds budgetförslag oförändrat biläggs det 
slutgiltiga budgetförslaget som tas upp i fullmäktige.  

I rapporten konstateras att budgetbeslutet tas sent på året (november) vilket försvårar planeringssituationen 
för nämnderna. Kommunstyrelsens argument för ordningen är att man kan ta hänsyn till ”dramatiska 
förändringar” och säkerställer att plan och verklighet sammanfaller. I granskningen kan konstateras 
att andra kommuner och regioner/landsting tar budgetbesluten tidigare (i vissa fall före sommaren, 
se bilaga 2). Det är inte troligt att andra kommuner har annorlunda planeringsförutsättningar än 
Borås Stad, och det är mycket som talar för att kommunernas budgetering från år till år till allra 
största delen är förutsägbar och medger tidiga budgetbeslut. Stadsrevisionens bedömning är därför 
att budgetprocessen bör utvecklas så att budgetbeslutet kan tas före sommaren.    

I granskningen konstateras att det ursprungliga budgetbeslutet delvis sätts ur spel på olika sätt genom 
tilläggsbeslut och efterjusteringar och genom informell hantering; äskanden, budgetförändringar 
under budgetåret, inkonsekventa förändringar av ackumulerade resultat, osv. Konsekvenserna av 
detta är otydliga spelregler för nämnderna. Stadsrevisionen bedömer att dessa förhållanden medför 
att budgetens långsiktigt styrande effekt begränsas. Stadsrevisionens bedömning är med dessa 
utgångspunkter att Kommunstyrelsen behöver utveckla en tydlig, transparent, konsekvent och 
dokumenterad budgetprocess med ett regelverk som kommuniceras med nämnderna. 

________________________________
Ola Sabel
Revisionschef
Certifierad kommunal revisor

________________________________
Anna Sandström 
Granskningsledare
Certifierad kommunal revisor 
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5 Källförteckning 
Lagar och förordningar

Kommunallag (1991:900)

Lag (1997:614) om kommunal redovisning

Styrdokument Borås Stad

Borås Stad: Regler och principer för ekonomistyrning, KF, Borås Stad, 2002-02-18

Borås Stad: Styr- och ledningssystem, reviderat 2014-01-16

Borås Stad: Budget 2017, 2016-11-24

Borås Stad: Årsredovisning 2016, 2017-04-20

Borås Stad: Ekonomiska ramar, 2016-06-20

Borås Stad: Tider för Årsredovisning 2016, Budgetuppföljning 2017 och Budget 2018, 2016-10-19

Övrigt

Brorström, Haglund, Solli (2014), ”Förvaltningsekonomi”

Brorström, Lindvall, Solli (2007), ”Vetenskap för profession”

SKL (Sveriges kommuner och landsting): ”Hushållning i lagens namn” (2005)

EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28

Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013

KPMG, ”Kristinehamns kommun – Granskning av budgetprocessen”, 2015

KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016

Göteborgs Stad, ”Regler för budget och uppföljning i stadens nämnder och bolag”, GKH 2013:167

Källor – Internet:
SKL har en redovisningsenhet som hanterar redovisningsfrågor, bl a god redovisningssed: 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html 

http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-
uppfoljning/planering/

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning.1866.html
http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
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Intervjuade befattningar 

Förvaltningar
Intervju med chef för ekonomifunktion 1 2017-08-17

Intervju med chef för ekonomifunktion 2 2017-09-07

Intervju med chef för ekonomifunktion 3 2017-09-11

Intervju med chef för ekonomifunktion 4 2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 1 2017-08-10

Intervju med förvaltningschef 2 2017-08-22

Intervju med förvaltningschef 3 2017-08-31

Intervju med förvaltningschef 4 2017-09-08

Intervju med förvaltningschef 5 2017-09-25

Intervju med förvaltningschef 6 2017-10-04

Stadsledningskansliet
Intervju med Kvalitet & Utveckling  2017-09-20 

Intervju med ekonomistyrning 1 2017-09-21

Intervju med ekonomistyrning 2 2017-10-05

Telefonintervju med tjänsteman 1 2017-10-25

Telefonintervju med tjänsteman 2 2017-11-01
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Bilaga 1

Bilaga 1 Kompensationer under budgetåret 2016

ÅR 2016 Kompensationer Beslutat i KS & KF Belopp avskrivna 
(tkr)

Kommunstyrelsen Innovationsplattform Vinnova 60

Lokalförsörjningsnämnden Utebliven intäkt internhyressystemet 4 037

Lokalförsörjningsnämnden Övrig verksamhetsram 2 557

Fritids- och Folkhälsonämnden Lägre intäkter renovering Stadsparksbadet 2 051

Samhällsbyggnadsnämnden Innovationsplattform Vinnova -60

Tekniska nämnden Investeringar i statliga anläggningar 2 000

Upphandlingsverksamheten -310

Miljö- och konsumentnämnden Orangeriet 693

Kulturnämnden Skulpturbiennal, utställningar mm 3 785

Sociala omsorgsnämnden Verksamhet IFO vuxen som flyttas 3 866

Antal:          10 st Summa: 18 679

Tabell 1 Kompensation till nämnderna i årsredovisningen 32

Formella budgetförändringar
Borås Stad har genomfört några större budgetförändringar till nämnderna under budgetår 2016:

•	 Statsbidrag gällande flyktingsituationen, Utbildningsnämnden (23 800 tkr), Kommunstyrelsen 
(5 000)33

•	 Tillfälligt generellt statsbidrag för ökade kostnader för flyktingar, 81 000 tkr. Cirka hälften 
fördelas ut till förvaltningarna som berörs genom Stadsdelsnämnd Norr34

•	 Särskilda satsningar löneavtalet 2016, 16 000 tkr, som fördelas till Stadsdelsnämnderna, 
Utbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden samt Kulturnämnden35

Budgetförändringar utan beslut
Under redovisningsåret 2016 har tre nämnder (Kommunstyrelsen, Kulturnämnden samt Fritids- 
och Folkhälsonämnden) fått ändrad årsbudget, utan att beslut tagits i Kommunstyrelsen eller 
Kommunfullmäktige.

32  Årsredovisning 2016, sid 111-150
33  KF, 20160317, Diarienr 2016/KS0189
34  KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0069
35  KS, 20160620, Diarienr 2016/KS0070



15

Bilaga 1

Budgetförändringar i årsredovisning för år 2016
Under år 2016 har följande förändringar föreslagits från Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige 
att besluta36:

•	 Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 70 342 000 kr överförs från 
tidigare år37

•	 Beslutat i apri l 2017 enl igt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet 
DRIFTREDOVISNING38

I Driftredovisningen konstateras att den budget som Kommunfullmäktige fastställde för 2016 
uppgick till sammanlagt 5 566,2 mnkr ”därefter har tilläggsanslag beviljats med 74,0 mnkr”. Hur 
dessa tilläggsanslag har beslutats står inte att finna i årsredovisningsdokumentet. 

Ett tiotal nämnder omfattades av tilläggsanslag år 2016, summorna uppgick till dryga 18 miljoner 
kronor, för detaljinformation se tabell ovan.

Av Kommunstyrelsen beslutade projekt
Projekten finns inte rapporterade till Kommunfullmäktige enligt protokoll.

År 2016
Det som inte kan hittas i handlingar och protokoll är projektet om Lokal utveckling (summa 1 828 
tkr). Avsatta medel som fördelats ut till KS i takt med att beslut tas om bidrag till olika föreningar.

Följande projekt har vi kunnat identifiera i Kommunstyrelsens handlingar: 

•	 Medlemskap i ACTE 1 000 tkr. Beslut har tagits i KS med avsättning till Näringslivsenheten 
på KS39

•	 Licenser nya IT-plattformen - 12 333 tkr. Medlen har varit avsatta centralt men lagts ut 
till KS efter verkliga kostnader40

•	 Broddar till pensionärer -1 570 tkr. 41Centralt avsatta medel som utfördelats till Fritid- och 
folkhälsa som ett socialt investeringsprojekt42

•	 Modersmålsundervisning, Centralt avsatta medel som utfördelats till Utbildningsnämnden 
som ett socialt investeringsprojekt43

•	 Kompensation för investeringsbidrag som inte kommit nämnden tillgodo 120 tkr till 
Kulturnämnden. Beslut i nämndbudget 201644 

36  Årsredovisning 2016
37  Årsredovisning 2016, sid 60
38  Ibid
39  Diarienr 2016/KS0514
40  Årsredovisning 2016, sid 115
41  Årsredovisning 2016
42  Diarienr 2015/KS0472
43  Årsredovisning 2016 sid 130
44  Budget 2016
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Bilaga 2 
Exempel från andra kommuner och regioner

Kommunerna och landstingen/regionerna arbetar på olika sätt med budget. Nedan finns några 
exempel som är beskrivna på respektive kommuns/regions hemsida eller i revisionsrapporter. 

Göteborg Stad
Göteborg tar sin budget i mitten av juni månad. 
Budgetarbetet i Göteborgs Stad är reglerat i dokumentet ”Regler för budget och uppföljning i stadens 
nämnder och bolag”.45 

Helsingborg Stad
Budgetarbetet beskrivs ingående på hemsidan. 
Planeringen i koncernen börjar med en omvärldsanalys för att uppmärksamma pågående trender 
som kan påverka Helsingborgs utveckling på kort och lång sikt. Nämnder och bolag använder sedan 
analysen för vidare dialog inom verksamheten. I februari beslutar Kommunstyrelsen om stadens 
övergripande planeringsanvisningar för mål och ekonomi. 46

I april månad bjuder Kommunstyrelsens ordförande in majoritetsberedningen och nämndernas 
ordförande från majoriteten till en övergripande dialog kring omvärld, mål och ekonomi. Utifrån 
detta kunskapsperspektiv arbetar kommunstyrelsen sedan fram ett förslag för mål och ekonomi 
(budget) för hela staden. I juni beslutar Kommunfullmäktige om mål och ekonomisk tilldelning 
för hela staden och stadens nämnder. 47

I november/december beslutar nämnderna om internbudget och hur målen ska mätas. I januari 
fattar Kommunfullmäktige det definitiva beslutet om mätbara mål för staden och nämnderna samt 
eventuella justeringar av ekonomisk tilldelning.48

Kalmar kommun 
Budgetarbetet inleds redan i årsredovisningen, som innehåller ett framtidsavsnitt där verksamhets- och 
volymförändringar beskrivs. Detta är ett äskande inför kommande års budget. Kommunfullmäktige 
fastställer budget för kommande år i juni månad. Detta har då föregåtts av informationsmöten, 
budgetberedning, beslut i Kommunstyrelsen tidigare under juni månad. I förekommande fall tas 
en tilläggsbudget under november/december, t ex gällande särskilda satsningar.49

Andra kommuner
I flera andra kommuner tas budgeten innan sommaren.50 I samtliga kommuner fastställer 
Kommunfullmäktige budget samt eventuella tillägg till budget.

45  GKH 2013:167
46  http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/ 
47  Ibid
48  Ibid
49  EY, ”Kalmar kommun, Granskning av budgetprocessen”, 2016-11-28
50  Deloitte, ”Revisionsrapport budgetprocessen Ragunda kommun”, 2013, KPMG, ”Kristinehamns kommun – 

Granskning av budgetprocessen”, 2015

http://helsingborg.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/budget-planering-och-uppfoljning/planering/
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Region Skåne
Budgetprocessen inleds med omvärldsanalys i regionstyrelsens arbetsutskott i mars månad för 
kommande budgetår. I april månad behandlas koncernstabens långtidsberäkningar som underlag för 
en långsiktig planering. Budgetdirektiven beslutas i juni månad av regionstyrelsen. Budgetdirektiven 
innehåller förutom ekonomiska förutsättningar även strategikarta med vision, verksamhetsidé, mål 
och måltal. I augusti månad inkommer nämnder och bolag med sina yttranden över budgetdirektiven 
och i oktober månad tar regionfullmäktige beslut om Region Skånes budget med verksamhetsplan 
för de två kommande åren. Internbudget för nämnderna tas under november-december.51

51  KPMG, ”Region Skåne Granskning av budgetprocessen, Revisionsrapport”, 17 november 2016
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Svar på Stadsrevisionens rapport 2017 – Samhällsplanering och 
Bostadsbyggande i Borås Stad  
Ärendet 
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads arbete med Samhällsplanering och 
bostadsbyggande är ändamålsenligt. 

 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning  

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads följsamhet mot den 
lagstiftning som styr bostadsbyggandet bör utvecklas. Stadsrevisionen konstaterar att 
Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsbyggande för 2017 
riskerar att inte nås, och att ökningen av färdigställda bostäder under de senaste åren 
inte motsvarar jämförbara kommuners. Stadsrevisionens bedömning är att 
Kommunstyrelse och berörda nämnder ger oklara förutsättningar för 
samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad och att det saknas tydlig 
inriktning för var och hur staden vill växa. Nya riktlinjer för markanvisning har 
antagits men principerna för hantering av markanvisning och markanvändning är 
fortsatt otydliga. Trafik- och kollektivtrafikfrågorna brister i strategisk planering och 
planprogram eller fattas inga beslut om. Fördjupning av översiktsplanen saknas. 
Utkastet till ny översiktsplan bringar inte tillräcklig klarhet när det gäller viktiga 
ställningstaganden, principer och prioriteringar. Stadsrevisionen bedömer det som 
väsentligt att Kommunstyrelsen och berörda nämnder i arbetet med den nya 
översiktsplanen vidtar åtgärder för en ökad tydlighet i dessa avseenden som svarar 
mot behovet av bostadbyggnation och lagstiftningens intentioner. Detta är väsentligt 
för att Kommunfullmäktiges mål inom området ska kunna uppnås på kort och lång 
sikt. 
 
Miljö och konsumentnämndens svar 
Miljö- och konsumentnämnden håller med om att förutsättningarna för 
samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden och 
att det krävs en utveckling av förutsättningarna i enlighet med granskningsresultaten.  
 
Miljöförvaltningen behöver tillräcklig finansiering i stadens budget för att kunna delta 
i stadens planeringsarbete där det säkerställs att miljö- och hälsofrågor bevakas. 
Hållbarhetsaspekterna och klimatanpassning finns dessutom i Agenda 2030 och som 
ligger inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde.   
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Svar på Stadsrevisionens rapport 2017 – Samhällsplanering och 
Bostadsbyggande i Borås Stad  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i Stadsrevisionens granskning och 
kompletterar svaret på revisionsrapporten med egna synpunkter. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads följsamhet mot den 
lagstiftning som styr bostadsbyggandet bör utvecklas. Stadsrevisionen konstaterar att 
Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsbyggande för 2017 
riskerar att inte nås, och att ökningen av färdigställda bostäder under de senaste åren 
inte motsvarar jämförbara kommuners. Stadsrevisionens bedömning är att 
Kommunstyrelse och berörda nämnder ger oklara förutsättningar för 
samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad och att det saknas tydlig 
inriktning för var och hur staden vill växa. Nya riktlinjer för markanvisning har 
antagits men principerna för hantering av markanvisning och markanvändning är 
fortsatt otydliga. Trafik- och kollektivtrafikfrågorna brister i strategisk planering och 
planprogram eller fattas inga beslut om. Fördjupning av översiktsplanen saknas. 
Utkastet till ny översiktsplan bringar inte tillräcklig klarhet när det gäller viktiga 
ställningstaganden, principer och prioriteringar. Stadsrevisionen bedömer det som 
väsentligt att Kommunstyrelsen och berörda nämnder i arbetet med den nya 
översiktsplanen vidtar åtgärder för en ökad tydlighet i dessa avseenden som svarar 
mot behovet av bostadbyggnation och lagstiftningens intentioner. Detta är väsentligt 
för att Kommunfullmäktiges mål inom området ska kunna uppnås på kort och lång 
sikt. 
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Miljö- och konsumentnämnden håller med om att förutsättningarna för 
samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad är oklara på flera områden och 
att det krävs en utveckling av förutsättningarna i enlighet med granskningsresultaten.  
 
Miljöförvaltningen behöver tillräcklig finansiering i stadens budget för att kunna delta 
i stadens planeringsarbete där det säkerställs att miljö- och hälsofrågor bevakas. 
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Hållbarhetsaspekterna och klimatanpassning finns dessutom i Agenda 2030 och som 
ligger inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde.   
 
Det krävs resurser för både miljöinspektörer och miljöutredare. Med nuvarande 
resurser kan inte stadens behov av deltagandet tillgodoses fullt ut. 
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Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads arbete med 
Samhällsplanering och bostadsbyggande är ändamålsenlig. 

Processen för att nå fram till färdigställda bostäder är komplex 
och involverar ett stort antal aktörer, och Borås Stad är till 
betydande delar beroende av externa aktörers agerande i processen. 
Samtidigt har Staden ett antal instrument till sitt förfogande 
som kan styra omfattning och inriktning på bostadsbyggandet. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, 
genomgång av relevant statistik och intervjuer med tjänstemän 
vid berörda förvaltningar och bolag. Intervjuer med externa 
aktörer har genomförts med Trafikverket, Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, privata aktörer och Branschorganisationer

Kommunernas arbete med att skapa förutsättningar för 
bostadsbyggande ska ske i enlighet med Plan- och bygglagen, 
Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar och 
Lagen om bostadsförsörjning. Arbetet styrs på övergripande 
nivå av kommunens översiktsplan och underliggande strategiska 
styrdokument. 

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen i huvudsak 
följer lagar och regler avseende framtagning av olika riktlinjer 
och styrdokument inom samhällsplaneringsområdet och 
bostadsbyggnadsprocessen. Styrdokumenten uppfyller inte 
fullt ut lagstiftarens intentioner avseende utformning, innehåll 
och omfattning. Avsteg kan konstateras i Översiktsplanen, 
Riktlinjer för bostadsförsörjning samt Riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. Styrdokumenten som är framtagna saknar 
viktiga ställningstaganden, principer och prioriteringar. Borås 
Stad saknar dessutom väsentliga styrdokument på underliggande 
nivå till översiktsplanen, exempelvis trafikstrategisk plan, 
kollektivstrategiplan och planprogram/fördjupningsområden 
av översiktsplanen. 

I stora delar av Sverige ökar produktionen av bostäder sedan 2014, 
och stora ansträngningar görs nationellt och regionalt i syfte 
att öka bygg- och färdigställandetakten. Antalet färdigställda 
lägenheter i Borås ligger på en relativt jämn nivå om drygt 400 
lägenheter per år under perioden 2013-2016. Stadsrevisionen 
kan konstatera att ökningstakten i produktionen av bostäder 
är betydligt högre i jämförbara kommuner (100 gruppen), 
i kranskommuner och i landet som helhet under perioden. 
Omkring 2000 lägenheter skulle behöva tillföras för att Borås 
ska ligga på medelvärdet för jämförbara kommuner när det 
gäller Bostadsbestånd i förhållande till befolkningsökning.

Utvecklingen för 2017 är ännu svårbedömd då året inte är 
slut och komplett statistik för året saknas. Det material som 
finns tillgängligt visar på en nyproduktion av bostäder i nivå 
med föregående år och en risk för att Kommunfullmäktiges 
mål inom området inte uppnås. Kommunfullmäktiges mål 

för bostadsbyggande avseende färdigställd nyproduktion 
uppnåddes inte under 2015 eller 2016. För dessa år nådde 
Borås inte heller upp till antalet nyproducerade bostäder som 
fastställts i Länsstyrelsens behovsbedömning för kommunen. 

Granskningen visar att uppföljningen av måluppfyllelsen för 
nyproduktion av bostäder i Borås Stads budget och årsredovisning 
är bristfällig. Stadsrevisionen bedömer att bristerna medför 
att Kommunfullmäktige får ett missvisande underlag för 
beslut om målsättning och inriktning för kommande år, 
och att den långsiktiga utvecklingen av nybyggnation av 
bostäder och bostadsbeståndet i Borås Stad inte tydliggörs 
för Kommunfullmäktige. 

Granskningen bekräftar att bostadsbyggnadsprocessen är komplex 
och att den roll Kommunstyrelse och berörda nämnder har 
är att skapa förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. 
Granskningen visar samtidigt på brister i styrning och 
samordning.  Stadsrevisionens bedömning är att förutsättningarna 
för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som 
motsvarar behoven hos bostadssökande måste förbättras så att 
Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål på området 
kan nås. Granskningens empiriska del visar att färdigställandet 
av bostäder i Borås inte har ökat i samma takt som jämförbara 
kommuner, och Stadsrevisionens bedömning är att detta till 
stora delar är ett styrnings- och samordningsproblem. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads 
följsamhet mot den lagstiftning som styr bostadsbyggandet bör 
utvecklas. Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktiges 
kvantitativa och kvalitativa mål för bostadsbyggande för 2017 
riskerar att inte nås, och att ökningen av färdigställda bostäder 
under de senaste åren inte motsvarar jämförbara kommuners. 
Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelse och berörda 
nämnder ger oklara förutsättningar för samhällsplanering 
och bostadsbyggande i Borås Stad och att det saknas tydlig 
inriktning för var och hur staden vill växa. Nya riktlinjer för 
markanvisning har antagits men principerna för hantering 
av markanvisning och markanvändning är fortsatt otydliga. 
Trafik- och kollektivtrafikfrågorna brister i strategisk planering 
och planprogram eller fördjupning av översiktsplanen saknas 
eller fattas inga beslut om. Utkastet till ny översiktsplan bringar 
inte tillräcklig klarhet när det gäller viktiga ställningstaganden, 
principer och prioriteringar. Stadsrevisionen bedömer det 
som väsentligt att Kommunstyrelsen och berörda nämnder 
i arbetet med den nya översiktsplanen vidtar åtgärder för en 
ökad tydlighet i dessa avseenden som svarar mot behovet av 
bostadbyggnation och lagstiftningens intentioner. Detta är 
väsentligt för att Kommunfullmäktiges mål inom området 
ska kunna uppnås på kort och lång sikt.  
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Rapport Samhällsplanering och Bostadsbyggande 

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Borås har liksom flertalet andra kommuner i landet en betydande bostadsbrist. Stadsrevisionen granskade 
under 2015 (beslut 2016) detaljplaneprocessen. Granskningen visar att brister i detaljplaneprocessen 
påverkar förutsättningarna för bostadsbyggande, men färdigställande av bostäder påverkas också 
av andra förhållanden.

Enligt budget 2017 ska alla berörda delar av kommunens organisation, nämnder och bolag, arbeta 
vidare med fullt fokus på att möjliggöra byggande av nya bostäder – både inne i den centrala delen 
av staden och i orterna kring staden. Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. 
Företag som vill bygga bostäder får snabbare beslut när det gäller planer, markanvisning och bygglov.

Föreliggande granskning tar sin utgångspunkt i behovet av att få fram färdigställda bostäder i 
enlighet med de intentioner som uttrycks i Kommunfullmäktiges budget och andra styrdokument. 
Stadsrevisionen är medveten om att processen för att nå fram till bostäder är komplex och involverar 
ett stort antal aktörer. Borås Stad är till betydande delar beroende av andras agerande i processen. 
Samtidigt har Staden ett antal instrument till sitt förfogande som kan styra omfattning och 
inriktning på bostadsbyggandet. I syfte att ta hänsyn till denna komplexitet och kunna identifiera 
utvecklingsområden innehåller granskningen en relativt omfattande beskrivning av processen för 
att få fram färdiga bostäder, som en del av en samhällsbyggnadsprocess. I granskningen genomförs 
också omvärldsanalyser då det enligt Stadsrevisionens bedömning är väsentligt att relatera till hur 
utvecklingen ser ut i andra kommuner  inom området. Detta kan bidra till en förståelse för om det 
finns något unikt i Borås Stads förutsättningar som avviker från andra kommuners. 

1.2 Syfte och frågeställning
Projektets syfte är att granska om Kommunstyrelsens och berörda nämnders- och bolags verksamhet 
för att nå Kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggande är ändamålsenlig.

Revisionsfrågor

1. Följer Borås Stad lagar och regler inom bostadsbyggnadsprocessens olika delar?
2. Uppfylls Kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggande?
3. Säkerställer Kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, ledning och samordning av

samhällsplaneringens- och bostadsbyggnadsprocessens olika delar?

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar Borås Stads bostadsbyggnadsprocess. Granskningen avgränsas till 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, 
Borås energi och miljö och de kommunala bostadsbolagen. 

1.4 Ansvariga nämnder och bolag
Kommunstyrelsen ansvarar för avdelningarna Strategisk samhällsplaneringsavdelning och Mark- och 
exploateringsavdelning på Stadsledningskansliet. Strategisk samhällsplaneringsavdelningen ansvarar 
för framtagning av styrdokument, exempelvis översiktsplan, planprogramsområden, Trafikstrategi, 
Kollektivtrafikplan m.m. och är även delaktiga i planbeskedsprocessen. 
Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för hantering av markanvisning och markförsäljning. 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för Detaljplan- och bygglovsavdelningen på Samhälls-
byggnadsförvaltningen. Avdelningen ansvarar för framtagning av detaljplaner och bygglov. 
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Tekniska nämnden ansvarar för Tekniska förvaltningens Gatuavdelning som planerar, bygger och 
underhåller kommunens vägar. 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen 
och är delaktig i planarbetsgrupper som berör frågor avseende miljöområdet. 

Borås energi och miljö ansvarar för vatten och avlopp. De är delaktiga i planarbetsgrupper som 
berör frågor avseende framdragning av kommunalt vatten och avlopp. 

De kommunala bostadsbolagen bygger och förvaltar hyresbostäder.

1.5 Revisionskriterier 
Granskningen utgår från Kommunallagen (KL), Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(BFL), Lagen om riktlinjer för markanvisningar och Plan- och bygglagen (PBL). Revisionskriterier är 
även lokala styrdokument som avser området så som; Översiktsplan 2006, Borås Stads vision 2025, 
Kommunfullmäktiges budget, Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram och Borås Stads handlingsplan 
för bostadsbyggande. Boverkets och Trafikverkets skrifter och vägledningar inom området kan ses 
som normerande utifrån deras respektive regeringsuppdrag.1  

1.6 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Andreas Ekelund vid Revisionskontoret.   

1.7 Metod 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier, genomgång av relevant statistik och intervjuer med 
tjänstemän vid berörda förvaltningar och bolag. Intervjuer med externa aktörer har genomförts med 
Trafikverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, privata aktörer och Branschorganisationer enligt bilaga.  

2 GRANSKNINGSRESULTAT
Processen för att få fram färdigställda bostäder är komplicerad och innefattar verksamhet i flera 
nämnder och bolag såväl som inom privat verksamhet och på regional och statlig nivå. Området styrs 
dessutom av olika lagstiftningar. Kommunerna har viktiga uppgifter i arbetet med bostadsförsörjning 
b.la. genom ansvaret för bostadsförsörjningsplaneringen och sitt ansvar för den fysiska planeringen.
Området ställer stora krav på samverkan mellan förvaltningar, nämnder och styrelser med olika
sakkunskaper såväl som på en tydlig och samlad syn på hur kommunen ska utvecklas.

Avsnittet nedan går igenom den väsentligaste lagstiftningen som påverkar området och redogör för 
Borås Stads styrdokument och lokala regler. Syftet är att åskådliggöra Borås Stads följsamhet mot 
lagar och regler inom området.    

2.1 Lagar, regler och lokala styrdokument

2.1.1 Plan- och bygglagen (PBL)
I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och om byggande. 
Planprocessen består främst av två delar, översiktsplan och detaljplan. 2  

1 Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket, 1-5 §§. Förordning (2010:185) med instruktion för  

 Trafikverket, 1-7§§. 
2 PBL (2010:900) 1 kap. 1 §
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Översiktsplan
Översiktsplanen är en kommuntäckande plan som visar vilken inriktning kommunen har för 
bebyggelseutveckling och andra förhållanden som berör den fysiska miljön. Översiktsplanen ska 
ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning 
för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Av översiktsplanen ska framgå:

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande

miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 

med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
6. och sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 §

första stycket miljöbalken. Lag (2014:224).

Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår. 
Översiktsplanens roll är att ge underlag för ställningstaganden till efterföljande planering och 
bygglovgivning, samt att utgöra underlag för enskildas bedömning om hur kommunen ser på 
markanvändningen. Översiktsplanens intentioner förverkligas bl.a. genom detaljplaner.3 

Delar av översiktsplanen kan behöva göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den. 
En fördjupning efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna 
ändras för det område fördjupningen omfattar. Kommunen kan också ändra sin översiktsplan genom 
ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse. Både vid fördjupning och tillägg ska sambanden 
med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas.4

Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) framhåller att en tydlig översiktsplan som är 
kommunicerad internt och externt underlättar för en rad olika processer och beslut. En förankrad 
och aktuell översiktsplan är en förutsättning för planering och ett medel för att forma kommunens 
långsiktiga utveckling på ett hållbart sätt.5 Det är viktigt att kommunen har en samlad gemensam 
syn på hur kommunen ska utvecklas. En politisk enighet som tillgodoser behovet av långsiktighet 
som håller över mandatperioder är värd att eftersträva.6

Borås Stads Översiktsplan 2006 (Öp06)
Borås Stads Översiktsplan (Öp06) visar vilken inriktning kommunen har för bebyggelseutveckling 
och andra beslut som berör den fysiska miljön. Översiktsplanen ska belysa de viktigaste 
markanvändningsfrågorna under de närmaste 10-20 åren. Översiktsplanen har flera viktiga 
funktioner. För det första kan den nyttjas som ett politiskt handlingsprogram eller en vision för 
kommunens framtida utveckling, för det andra kan den bidra till att förenkla och effektivisera 
handläggningen av plan- och bygglov- ärenden och för det tredje är den en överenskommelse mellan 
staten och kommunen om de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande. 
Översiktsplanen täcker hela kommunens yta, men kan också upprättas eller fördjupas för mindre 
delar. Översiktsplanen är obligatorisk för alla kommuner och antas av kommunfullmäktige. Planen ska 
aktualiseras varje mandatperiod. Översiktsplanens roll är att ge ställningstaganden till efterföljande 

3 Ibid. 3 kap. 1-6§§
4 Ibid. 3 kap. 23 §
5 Boverket; PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan- och bygglagen. 2017: s 7 ff. Även Sveriges kommuner och  

 Landsting; Översiktsplanen i praktiken. 2014: s 4 ff. 
6 Sveriges kommuner och Landsting; Ökat bostadsbyggande – delat ansvar. 2014: s 11f.
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planering och bygglovgivning samt utgöra underlag för enskildas bedömning om hur kommunen 
ser på markanvändningen. Planens intentioner fullföljs genom andra beslutsprocedurer som har 
rättsverkan såsom detaljplan, områdesbestämmelser, naturreservat mm. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande utan rådgivande för senare beslut. När mer åtgärdsinriktade dokument ska tas 
fram är översiktsplanen ett bland flera övergripande dokument att ha som vägledning.7

Översiktsplanens övergripande samhällsbyggnadsmål för en hållbar utveckling:
• En resurshushållande bebyggelsestruktur
• Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.
• God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i

samspel  med identitet och historia.
• Ett varierat näringsliv med inriktning mot textil, handel, logistik och design.
• Trygga, säkra och långsiktigt hållbara transporter
• Användningen av mark och vatten sker på ett sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan,

den biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och friluftsvärden bibehålls.

Översiktsplanen har en bilaga med skisser över möjlig markanvändning. För stadens kommundelar 
och de yttre kommundelarnas centralorter Dalsjöfors, Fristad, Sandared/Sjömarken och Viskafors 
har gjorts skisser över möjliga förändringar. Markanvändningsskisserna är konsekvensbedömda 
utifrån åtgärdernas påverkan på miljö, sociala frågor och ekonomi. Skisserna är inte en del av 
översiktsplanen, utan utgör illustrerade bilagor till Öp06 som inte fattats något beslut om.8

Stadsrevisionen noterar att Översiktsplan 2006 har aktualitetsprövats 2013-01-24, men att den 
innehållsmässigt inte förändrats sedan 2006. Stadsledningskansliet håller på att ta fram en ny 
översiktsplan, det arbetet har pågått sedan aktualitetsprövningen 2013.9 I arbetet med ny översiktsplan 
har ingått två medborgardialoger 2014 och 2016. Planförslag har varit på samråd 2017 och är på 
utställning över årsskiftet 2017/2018. Planen förväntas att bli antagen av Kommunfullmäktige 
våren 2018.

Regeringen har under 2016 infört ett nytt statsbidrag till Sveriges kommuner med anledning 
av bostadsbristen i landet. Syftet med bidraget är att få till stånd ett ökat bostadsbyggande mot 
bakgrund av den snabbt ökande asylinvandringen och det ökade behov av bostäder som finns i 
landets kommuner. Stadsrevisionen noterar att under 2016 har Borås Stad fått statlig byggbonus 
via Boverket för att bidra till lokala bostadsfrämjande åtgärder. Borås Stad har ansökt om att ta 
del av statsbidraget även under 2017. 10  

Detaljplaner
En detaljplan ska upprättas för ny samlad bebyggelse eller för ny enstaka byggnad som har betydande 
inverkan på omgivningen.11 En detaljplan kan även upprättas för befintlig bebyggelse om fastighetsägaren 
vill ändra på vad en fastighet ska användas till eller om bebyggelsen har betydande kulturhistoriska 
värden som ska bevaras. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov och ger 
fastighetsägaren byggrätt under planens genomförandetid som är mellan 5 och 15 år. Detaljplanen 
består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Det är kommunen som avgör 
när, var och hur en detaljplan ska upprättas, dock kan initiativet komma från privata intressenter. 

7 Borås Stad; Översiktsplan (Öp06). Antagen av kommunfullmäktige 1 juni 2006
8 Borås Stad, Bilaga till Öp 06; Möjlig markanvändning
9 Borås Stad, Aktualitetsprövning av Översiktsplan 06, beslut i Kommunfullmäktige, 2013-01-24
10 Beslut i Kommunfullmäktige i Borås 2017-04-27. Borås Stad har fått 29,9 miljoner kronor utbetalt för år 2016.  

För 2017 kan Borås Stad sannolikt förvänta ett lägre belopp då fler kommuner kommer att vilja var med och dela på  

 bonusmedlen.
11 PBL (2010:900) 4 kap.
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Stadsrevisionen har i tidigare granskning av Detaljplaneprocessen konstaterat att processen för att ta 
fram detaljplaner är en del av den fysiska planeringen och att styrningen av detaljplaneprocessen kan 
utvecklas för att bli mer ändamålsenlig.12 Förhållandena bekräftas i allt väsentligt av föreliggande 
granskning. 

2.1.2 Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar 
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen 
ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Lagen innebär att:13

• Kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder.

• Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och
antas av kommunfullmäktige.

• Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen och hur kommunen tagit hänsyn
till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, 
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

• Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen
av 2 kap. 3 § 5 Plan- och bygglagen (2010:900).

• Om det behövs ska kommunen samråda med andra kommuner som berörs av planeringen
av bostadsförsörjningen.

• Länsstyrelsen ska ge kommunen råd, information och underlag för planeringen.
• Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska kommunen anordna bostadsförmedling.

SKL framhåller att en tydlig viljeinriktning i riktlinjer för bostadsförsörjning är en plattform för en 
önskad utveckling. Det ger tydlighet gentemot intresserade byggherrar och entreprenörer, nuvarande 
och potentiella invånare i kommunen och andra aktörer.14

Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram och handlingsplan för bostadsbyggande

Kommunfullmäktige fastställde den 22 augusti 2013 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram. I 
programmet framgår det att ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och bostadssocialt 
långsiktigt hållbar samt av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet. Kommunen eftersträvar ett 
integrerat boende med varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och storlekar. Kommunen 
ska vidare ta ansvar för att underlätta för svaga grupper på bostadsmarknaden. De kommunala 
bostadsbolagen är enligt Kommunfullmäktige kommunens verktyg för att tillgodose efterfrågan på 
nya bostäder med hyresrätt. Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader 
byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning.15 Kommunstyrelsen fastställde den 
6 mars 2017 en handlingsplan för bostadsbyggande 2017-2021. Handlingsplanen består av en tabell 
och en karta över vilka områden som beräknas bygga flerbostadshus, villor samt radhus/parhus 
samt under vilka upplåtelseformer.16 Kommunfullmäktige beslutade 19 oktober 2017 att förlänga 

12 Borås Stad, Stadsrevisionen; Detaljplaneprocessen, 2016-03-29: s 7. 
13 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och Lag (2013:866) om ändring i lagen om  

 kommunernas bostadsförsörjningsansvar.   
14 Sveriges kommuner och landsting; Ökat bostadsbyggande – delat ansvar. 2014: s 11f
15 Borås Stad; Bostadsbyggnadsprogrammet, antagits av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013

16  Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2017-2021, antagits av Kommunstyrelsen 6 mars. 
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nuvarande Bostadsbyggnadsprogram t.o.m. 2018 i väntan på antagandet av ny översiktsplan samt 
avtal med Sverigeförhandlingen.17

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads program och handlingsplan för Bostadsbyggande 
inte uppfyller lagstiftarens krav på riktlinjer för bostadsförsörjning. Programmet saknar mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen och hur 
kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. Programmet saknar dessutom underliggande analyser av den 
demografiska utvecklingen och efterfrågan på bostäder m.m. som anges i lagstiftningen.18

Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar i sin bostadsmarknadsanalys att Borås Stads 
Bostadsbyggnadsprogram saknar underlag och analys, mål för utveckling av bostadsbeståndet och 
planerade insatser för att nå uppsatta mål enligt lagstiftningens krav.19 

2.1.3 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar
Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar. En kommun 
ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter 
och  mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner 
och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. En kommun 
som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.20

Riktlinjerna ska innehålla handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar, 
d.v.s. hur kommunen hanterar inkomna intresseanmälningar och förslag från byggherrar, hur 
beslutsgången ser ut i sådana ärenden, vilka krav som ställs på en sådan intresseanmälan för att 
den ska bli behandlad samt något om kommunens bedömningsgrunder vid utvärdering av förslag. 
Riktlinjerna ska även innehålla principer för markprissättning. Med en markanvisning avses, enligt 
1 § lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, en överenskommelse mellan en kommun 
och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande, 
d.v.s. ett avtal om möjlighet till marköverlåtelse eller markupplåtelse.21

SKL menar att Kommunernas markpolitik är en viktig faktor för bostadsbyggandet. Kommunernas 
markanvisningar påverkar förutsättningarna för konkurrens och etableringsmöjligheter och därmed 
i förlängningen bostadsbyggandet. Kommunernas marktilldelning behöver vara transparent och 
förutsägbar. Kommunen bör sträva efter att använda sin markpolitik för att öka antalet byggherrar 
och variationen i bostadsproduktionen i kommunen. Det kan vara idé att utgå från möjligheterna 
att få till stånd en bra bostadsförsörjning i stället för att utgå från maximal intäkt för marken.22

Borås Stads riktlinjer för markanvisning för bostäder
Kommunfullmäktige fastställde 27 april 2017 riktlinjer för markanvisning för bostäder. Riktlinjerna 
innefattar grundläggande villkor för markanvisning och prissättning för marker. I riktlinjerna framgår 
det att vid val av byggherre tas hänsyn till dess ekonomiska stabilitet, kvalitets- och miljöprofil samt 
referensprojekt och vid hyresrätter även intresse för långsiktig förvaltning av bebyggelsen. Hänsyn 

17 Förlängning av Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram, dnr: 2017/KS0584 270
18 Borås Stad, Stadsrevisionen; Borås Stads flyktingmottagande 2016-06-15:s 39 samt Borås Stad, Stadsrevisionen;  

 hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad, 2017-01-30: s 15.
19 Länsstyrelsen i Västra Götaland; Bostadsmarknadsanalys 2017: s 38. 
20 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 2 §
21 SKL cirkulär 14:46, Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal, 2014-12-19
22 Sveriges kommuner och landsting; Ökat bostadsbyggande – delat ansvar. 2014: s13ff
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tas även till byggherrens genomförande av tidigare projekt. Under bedömningskriterierna framgår 
det att varje exploateringsprojekt har sina egna förutsättningar och ska behandlas och bedömas 
individuellt. Exempel på bedömningskriterier kan vara bland annat markpris, social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet, upplåtelseform, antal bostäder, funktionalitet, tillgänglighet och gestaltning. 

Riktlinjen anger att all försäljning av mark för bostadsändamål ska ske till marknadspris och att 
priset sätts utifrån den byggrätt som detaljplanen maximalt bedöms kunna medge. En markanvisning 
för bostäder kan ges på olika sätt och Borås Stad tillämpar Markanvisningstävling, direktanvisning 
och dubbel markanvisning.23

Stadsrevisionen noterar att riktlinjen endast avser markanvisning för bostäder och inte markanvisning 
för övriga ändamål. I riktlinjerna för markanvisning framgår det inte vilka bedömningskriterier 
som ska användas eller hur utvärdering av inkomna intresseförslag ska genomföras. Istället hänvisas 
till att varje exploateringsprojekt har sina egna förutsättningar och ska behandlas och bedömas 
individuellt. När det gäller markprissättning kan Stadsrevisionen konstatera att olika styrdokument 
anger olika inriktning. Riktlinjerna för markanvisning för bostäder anger att prissättning av marken 
ska ske till marknadspris samt att priset sätts utifrån den byggrätt som detaljplanen maximalt 
bedöms kunna medge, i enlighet med EU:s statsstödsregler (Lag 2013:388) gällande prissättning. 
Bostadsbyggnadsprogrammet anger att kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga 
boendekostnader byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning.24

Borås Stad har riktlinjer för förvärv och försäljning av mark. I dessa framgår b.la. avseende markförsäljning 
att Kommunen har plan- och markberedskap för etablering av verksamheter. Kommunen strävar 
efter ett varierande näringsliv och företagande och att det ska råda
prisskillnad vid markförsäljning mellan attraktiva lägen och övriga lägen.25

2.1.4 Borås Stads Vision 2025
I oktober 2012 antogs Borås Stads Vision 2025 av Kommunfullmäktige. Visionen utgår från hållbar 
utveckling i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och innefattar visionsområdena 
Människor möts i Borås, gemensamt ansvar för barn- och unga, företag samverkar, livskraftig 
stadskärna, levande landsbygd, goda resvanor och ekologisk hållbarhet.  I Visionen framgår b.la 
att områden präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I stadskärnan finns det blandade 
upplåtelseformer i samma kvartersområden och hus boendet i förtätas och strävan är att tredubbla 
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025. Delar av stadskärnan görs bilfri och låter de 
kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar Socialt hållbara bostäder utformas 
över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika 
upplåtelseformer. Det ska vara lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra 
delar av staden. Vidare framgår att stadens innevånare ska resa kollektivt i allt större utsträckning 
samt att det finns en eller flera lättillgängliga knutpunkter för när- och fjärrtrafik. Borås Stad ska 
även erbjuda attraktiv mark för etableringar.26

Visionsmålen i Vision 2025 är utgångspunkt för all arbete i kommunen och genom att bryta ned 
visionens strategiska målområden till mätbara mål för nämnder och verksamheter görs det möjligt 
att följa upp resultat i respektive års budget och årsredovisning.27   

23 Borås Stad; Riktlinjer för markanvisning för bostäder, antagits av Kommunfullmäktige 27 april 2017. 
24 Ibid. 2017: 3§ samt Borås Stad; Bostadsbyggnadsprogram 2009: s6 (rev 2017-10-19)
25 Borås Stad; Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, fastställd av Kommunfullmäktige 27 april 2017
26 Borås Stad;  Borås 2025, vision och strategi, fastställd av Kommunfullmäktige 18 oktober

2012, rev. 24 november 2016. Läs mer om visionen här: https://www.boras.se/kommunochpolitik/

 visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html 
27 Borås Stad; Styr- och ledningssystem, fastställd av Kommunfullmäktige 2010-02-25 (rev. 2016), s 4ff.

https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html
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Borås Stads vision 2025 ställer stora krav på bostadsbyggande i hela kommunen om visionsmålen 
ska kunna uppnås. Stadsrevisionen uppmärksammar att Kommunfullmäktige i Borås antagit ett 
antal strategier inom varje visionsområde som syftar till hur visionen ska uppnås och att dessa ska 
brytas ned till mätbara mål i respektive års budgethandling. Detta medför att måluppfyllelse för 
de årliga budgetmålen är en central del i att på sikt uppnå visionsmålen för 2025.  

2.1.5 Borås Stads Budget 2017
I Borås Stads Budget 2017 framgår att alla berörda delar av kommunens organisation arbetar vidare 
med fullt fokus på att möjliggöra byggande av nya bostäder – både inne i den centrala delen av staden 
och i orterna kring staden. Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag 
som vill bygga bostäder får snabbare beslut när det gäller planer, markanvisningar och bygglov. I 
Borås Stads budget för år 2017 framgår det ett antal målvärden med indikatorer, exempelvis antal 
nya bostäder i detaljplan i och utanför stadskärnan samt antal nyproducerade bostäder både i och 
utanför Borås tätort. Vidare framgår att Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2017 har ett 
särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällbyggnadsprocessen. Budgethandlingen har därutöver 
övriga mål och indikatorer som direkt eller indirekt har bärighet på bostadsbyggandet, så som 
exempelvis inom områdena social och ekologisk hållbarhet och goda resvanor. 28    

2.1.6 Borås Stads trafikplanering och övriga 
styrdokument inom samhällsbyggnadsområdet
En del av inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö avser 
kommunikationer och trafikfrågor så som utbyggnad och förvaltning av vägar, cykel- och gångvägar, 
kollektivtrafik m.m. I arbetet med att skapa förutsättningar och inriktning för markanvändning och 
byggnation av ex. bostäder spelar trafikplaneringen stor roll. Genom att redovisa den långsiktiga 
strategin för utvecklingen av den fysiska miljön fungerar översiktsplanen som plattform för kommunens 
medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen. Såväl kommunens egna som 
andra aktörers investeringar i infrastruktur, nya bostäder och lokaler underlättas.29

Gator och vägar i Borås sköts av Borås Stad respektive Trafikverket beroende på vem som är väghållare. 
Ansvaret för de vägar där kommunen är väghållare omfattar skötsel, förvaltning och nyanläggning av 
gator, vägar, torg samt gång- och cykelvägar. I Översiktsplanen ska redovisas hur centrala och lokala 
markanspråk för trafik ska tas om hand.30 I Borås Stads Öp06 framgår b.la följande avseende vägar:31 

”Ett Huvudnät för biltrafik i Borås antogs av fullmäktige i september 1988.32 Detta reviderades delvis 
av Kf i december 1991. I dessa finns förslag på framtida vägnät i Borås. Detta ska utgöra underlag för 
fortsatt översiktsplanering.

En Trafiknätsanalys antogs av Kommunfullmäktige i augusti 2000.33 I denna beskrivs hur trafiknäten i 
staden kan utformas för att bättre klara sina uppgifter. Analysen har som huvuduppgift att antalet 
trafikolyckor med personskada inom tätorten halveras och särskilt minska risken för barn.”  

I trafiknätsanalysen föreslås även nybyggnation av sex nya väglänkar.34

28 Borås Stad, Budget 2017. Antagen av Kommunfullmäktige 23-24 november 2016 
29 Boverket; PBL Kunskapsbanken – en handbok om plan och bygglagen, 2017:284ff. även Sveriges kommuner och  

 landsting; Var så god och bygg! – kommunernas förutsättningar på ny spelplan, 2012: s 9. 
30 Se kap 2.1.2 och 2.1.6. Även Sveriges Kommuner och Landsting; Trafik för en attraktiv stad, handbok. Utgåva 3  

 2015: s 18f.
31 Borås Stad; Översiktsplan 2006: s14
32 Borås Stad; Huvudnät för biltrafik, antagen av kommunfullmäktige 1988-09-22 §171
33 Borås Stad; Trafiknätsanalys - Borås Kommun, 2000
34 Ibid. s 44f
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Förutom detta innehåller Öp06 en övergripande beskrivning av befintligt kollektivtrafiksnät i 
kommunen och övergripande ansvarsfördelning mellan stadstrafiken, landsbygdstrafiken och 
regionaltrafiken.35  

Borås Stad har utöver Öp06, Huvudnät för biltrafik 1988 och Trafiknätsanalys 2000 inga övriga 
styrdokument som avser planering av markanvändning och utveckling av vägar eller kollektivtrafik. 
Det finns en Cykelplan 2016-201736 och Riktlinjer för parkering antagna 201637 samt Parkeringsregler 
som antogs 2017.38 Avseende utbyggnad av vatten- och avlopp finns  Vatten- och avloppsplan med 
tillhörande handlingsplan.39 Borås Stad har därutöver en Grönområdesplan med tillhörande åtgärdslista.40 
Viss koppling till bostadsbyggandeområdet finns även i Borås Stads Energi- och Klimatstrategi med 
tillhörande mål41, i Program för ett integrerat samhälle42 och i Borås Stads näringslivsstrategi.43

2.2 Bostadsbyggande i Borås Stad
2.2.1 Jämförelser, Kommunfullmäktiges mål och 
uppföljning
Nationella och regionala jämförelser inom bostadsbyggande
I syfte att kartlägga hur bostadsbyggandet i Borås utvecklats de senaste åren och för att genomföra 
jämförelser på nationell och regional nivå har relevant statistiskt material gåtts igenom.44 Jämförelser 
har gjorts med liknande kommuner45 och med övriga sjuhärad.46 I vissa fall har även jämförelser 
genomförts på nationell nivå.  

En genomgång av färdigställda lägenheter i Borås Stad jämfört med liknande kommuner i Sverige 
och övriga Sjuhärad ger följande utfall avseende de senaste sex åren:47  

35 Borås Stad; Översiktsplan 2006: s 13.
36 Borås Stad; Cykelplan 2016-2017, fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-20
37 Borås Stad; Riktlinjer för parkering, antagna av Kommunfullmäktige 2016-11-24
38 Borås Stad; Borås Stads Parkeringsregler, antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-19
39 Borås Stad; Vatten och avlopp i Borås Stad, Antagen av Kommunfullmäktige 21 december 2016
40 Borås Stad; Grönområdesplan, fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-20
41 Borås Stad; Energi- och klimatstrategi, fastställd av kommunfullmäktige 2015-04-15
42 Borås Stad; Program för ett integrerat samhälle, fastställd av Kommunfullmäktige 2015-01-15
43 Borås Stad; Näringslivsstrategi, antagen av kommunfullmäktige 2016-09-29
44 Materialet är till största delen hämtad från Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas för boende, byggande och  

 bebyggelse: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
45 Liknande kommuner har i granskningen definierats som de kommuner i Sverige som har  en befolkning över  

 100 000 invånare undantaget storstadskommunerna. Jämförelsegruppen brukar kallas ”100-gruppen” och   

 består av: Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Umeå, Huddinge, Eskilstuna, Uppsala, Lund, Jönköping,  

 Helsingborg och Borås. Samtliga kommuner utom Huddinge tillhör kommungrupp B3. För mer information om  

 kommungrupper se: Sveriges kommuner och landsting; Kommungruppsindelning 2017 – omarbetning av Sveriges  

 kommungruppsindelning, 2017:12ff. Som jämförelsetal har medelvärde för 100 gruppen använts.   
46 Övriga Sjuhärad består av följande kommuner: Marks kommun, Ulricehamns kommun, Vårgårda kommun,  

 Herrljunga kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Bollebygds kommun. Jämförelsen avser övriga  

 Sjuhärads totala utveckling inom området och motiveras dels av dess geografiska närhet till Borås, men även av att de

 övriga sjuhäradskommunerna tillsammans har ungefär lika många invånare som Borås (2016 bodde 563 personer  

 fler i övriga Sjuhärad än i Borås Stad). 
47 Sammanställningen innefattar samtliga färdigställda lägenheter oavsett hustyp och inkluderat tillskott av

 ombyggnation för respektive år. Målsättning för Kommunfullmäktige i Borås hämtas från; Borås Stad; Budget  

 2015  och Borås Stad; Budget 2016. Före 2015 hade Borås Stads fullmäktige inget målvärde för färdigställd   

 nyproduktion. Målvärdet är en sammanslagning av indikatorerna ”Antal nyproducerade bostäder i Stadskärnan”  

 och ”Antal nyproducerade bostäder utanför stadskärnan”. Behovsanalys för Borås Stad från länsstyrelsen hämtas  

 från: Länsstyrelsen i Västra Götaland; Bostadsmarknadsanalys 2017: s25f och från Länsstyrelsen i Västra Götaland;  

 Bostadsmarknadsanalys 2016: s30f.

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
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Diagram 1

Sammanställningen visar att antalet färdigställda lägenheter i Borås Stad ligger på en relativt jämn 
nivå om strax över 400 lägenheter per år för perioden 2013 till 2016. Från 2014 och framåt ökar 
skillnaden mellan Borås Stad och medelvärdet för övriga 100 gruppen från 111 lägenheter 2014 till 
583 lägenheter 2016. Jämförelsegruppens medelvärde har för perioden 2014-2016 fördubblats medan 
Borås Stads utfall ökat marginellt. Jämfört med övriga Sjuhärad minskar skillnaden i färdigställda 
lägenheter under 2015 och övriga Sjuhärad färdigställde fler lägenheter än Borås Stad under 2016. 
Sammanställningen visar även att Kommunfullmäktiges mål/målvärden (indikatorer) inte uppnås 
och att antalet färdigställda lägenheter i Borås inte når upp till Länsstyrelsen i Västra Götalands 
behovsbedömning under 2015 och 2016. 

Nationellt har antalet färdigställda lägenheter ökat under perioden 2014 till 2016 i enlighet med 
utfall nedan.

Diagram 2

Sammantaget visar diagram 1 och 2 på skillnader mellan Borås Stad och jämförbara kommuner i 
landet, kranskommuner och landet i helhet. Skillnaden är särskilt påtaglig under perioden 2014-
2016 där samtliga jämförelsegruppers färdigställande av lägenheter i nyproduktion ökar markant, 
medan Borås Stads ökning är mycket liten. Resultaten indikerar att nybyggnationen av lägenheter 
under perioden ökade markant i samtliga jämförelsegrupper, men inte i Borås Stad.
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Avseende 2017 har tillgänglig statistik avseende de tre första kvartalen 2017 gåtts igenom angående 
färdigställd och påbörjad nyproduktion. Sammanställningen ger följande utfall:48 

Diagram 3 

Sammanställningen visar på skillnad jämfört med medelvärdet för 100 gruppen både avseende 
påbörjade och färdigställda lägenheter. Resultatet från sammanställningen indikerar att  Borås Stad 
kommer färdigställa färre lägenheter än jämförbara kommuner i 100 gruppen även under 2017. 
Resultaten är dock osäkra utifrån att sammanställningen endast omfattar tre kvartal och att det 
finns tendenser till underskattning i underlaget för jämförelsen.
En kartläggning av nyproduktionen i Borås utifrån invånarantal ger följande utfall. 

Diagram 4
Kartläggningen visar att Borås gått från att ligga omkring medelvärdet för 100 gruppen 2014 till 
3,1 lägenheter per 1000 invånare under medelvärdet 2016.

48 Sammanställningen bygger på SCB kvartalsstatistik avseende Färdiga lägenheter i nybyggda hus och Påbörjade  

 lägenheter i Nybyggda hus för 2017. Materialet innefattar inte tillskott genom ombyggnation. För påbörjandet är 

 underskattningen det senaste kvartalet mellan 20 och 60 procent beroende på kvartal. Underskattningen är   

 som störst för andra kvartalet. Färdigställandesiffrorna är underskattade i samma storleksordningar, men här är

 underskattningen störst i början på året. Se mer: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ 

 BO__BO0101__BO0101A/LagenhetNyKv16/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-  

 9b43e6c6e299

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LagenhetNyKv16/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LagenhetNyKv16/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LagenhetNyKv16/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
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För att kartlägga nyproduktionens inverkan på bostadsbeståndet i förhållande till befolkningsökning har 
en sammanställning gjorts avseende dessa båda områden för perioden 2013-2016. Sammanställningen 
visar på följande utfall.49 

Diagram 5

Sammanställningen visar att befolkningen i Borås Stad ökat mer än bostadsbeståndet under perioden, 
dvs. att antal personer per lägenhet i bostadsbeståndet ökar. Utvecklingen i båda jämförelsegrupperna 
visar att bostadsbeståndet där ökat mer än befolkningen vilket innebär att antal personer per lägenhet 
minskar. Sammantaget kan avvikelserna mellan Borås och 100 gruppen verka små, en skillnad på 
0,08 personer per lägenhet under 2016. Men omräknat till antalet lägenheter som skulle krävas i 
Borås Stad för att ligga på samma värde som jämförelsekommunerna i 100 gruppens medelvärde 
innebär skillnaden att omkring 2000 lägenheter behöver tillföras bostadsbeståndet i Borås.50

Typen av nyproduktion i Borås ser vid genomgång ut på följande vis i jämförelse 2014-2016.51 

49 Sammanstallningen bygger på uppgifter från SCB Statistikdatabas för befolkning: http://www.statistikdatabasen. 

 scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-  

 9b43e6c6e299 och SCB Statistikdatabas för befintligt bostadsbestånd: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/ 

 sv/ssd/START__BO__BO0104/BO0104T01/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299.
50 Beräkningen baseras på det antal lägenheter som behövs för att komma ned i  2,02 lägenheter per innevånare i Borås.   

 Med utgångspunkt i Borås Stads befolkning 2017 om 109 880 personer och ett bostadsbestånd om 52 415 lägenheter  

 totalt i beståndet 2016, vilket ger 2,10 personer per lägenhet. För att komma ned i 2,02 personer per lägenhet skulle  

 det behövas 54 396 lägenheter i beståndet, dvs. ytterligare 1981 st. 
51 Genomgången bygger på uppgifter från SCB statistikdatabas för bebyggelse, nyproduktion och    

 upplåtelseform: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/  

 LghReHtypUfAr/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104/BO0104T01/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104/BO0104T01/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LghReHtypUfAr/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LghReHtypUfAr/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
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Diagram 6
 
Jämförelsen visar att det i Borås nyproducerats jämförelsevis lägre andel hyresrätter och högre 
andel bostadsrätter och äganderätter än medelvärdet för 100 gruppen under perioden. Sett till hela 
bostadsbeståndet 2016 blir jämförelsen som följer.

Diagram 7

Jämförelsen visar att de stora skillnaderna i det befintliga bostadsbeståndet 2016 jämfört med 100 
gruppen är att Borås har 11% mindre andel bostadsrätter och 10% högre andel äganderätter. 

Det befintliga bostadsbeståndet i Borås ser för 2016 ut som följer avseende fördelning per hustyp.52 

52 Hustyper definieras enligt följande: småhus: Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och  

 kedjehus (exklusive fritidshus).Flerbostadshus: Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera  

 lägenheter inklusive loftgångshus. övriga hus: Övriga hus avser byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för  

 bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller  

 samhällsfunktion. Specialbostäder: Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och 

 övriga specialbostäder. Se: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104/  

 BO0104T01/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104/BO0104T01/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0104/BO0104T01/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
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Diagram 8
Sammanställningen visar att bostadsbeståndet i Borås har 5% högre andel lägenheter i småhus och 5% 
mindre andel lägenheter i specialbostäder jämfört med medelvärdet av 100 gruppens bostadsbestånd.

Kommunfullmäktiges mål och uppföljning
Stadsledningskansliet anger att redovisningen av Kommunfullmäktiges indikatorer inom området 
Bostadsbyggande påverkas av olika felkällor i redovisningen i Borås Stads budget 2017 och Borås 
Stads årsredovisning 2016. Felkällorna avser att de rapporterade utfallen för Utfall per tertial 2 2016 
i Borås Stads budget53 och för utfall 2016 i Borås Stads årsredovisning54 inte stämmer. De angivna 
indikatorsvärdena i dessa fall avser egentligen utfall för 2015. I Borås Stads årsredovisning 2016 framgår 
förklarande text att vissa av utfallsmåtten avser 2015, men inte vilka. Förklaringen till felaktigheterna 
är att underlaget om 2016 års utfall inte finns tillgängliga från Statistiska centralbyrån (SCB) förrän 
under våren 2017 vilket medför att ett riktigt utfall för respektive helår inte är känt förrän tidigast 
då. Avseende utfall för tertial 2 finns det inte under något år att tillgå eftersom SCB inte levererar 
tertialstatistik. Varför uppgifterna ändå anges som utfall för helåret 2016 respektive tertial 2 2016 
anges bero på systemfel vid inrapportering som leder till svårigheter att hålla ordning på de olika 
utfallsmåtten. Resultatet blir enligt Stadsledningskansliet att uppgifterna i båda handlingarna 
angående dessa indikatorer är felaktiga och missvisande vid behandling i Kommunfullmäktige.

De felaktiga uppgifterna kan illustreras i följande tabell. Utfall som egentligen avser helår 2015 är 
markerat i rött. 55 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer

Utfall 
2015

Målvärde 
2016

Utfall 
T2 2016

Utfall 2016 
(Årsredovisning)

Målvärde 
2017

Målvärde 
2018

Målvärde 
2025

Förtätning av stadskärnan, 
antal nyinflyttade till 
centrum.

85 200 147 147 200 200 200

Antal nyproducerade 
bostäder i Borås tätort

 500 302 302 500 600 800

Antal nyproducerade 
bostäder utanför Borås 
tätort

 100 94 94 100 100 100

53 Borås Stads Budget 2017:s 16 f 
54 Borås Stads Årsredovisning 2016: s 36 och 39
55 Samtliga uppgifter förutom kolumnen ”utfall 2016 årsredovisning” avser uppgifter ur Borås Stads Budget 2017.
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Stadsledningskansliet framhåller att redovisningen av indikatorerna till Kommunfullmäktige inte är 
korrekt. Det ska framgå vilken tidsperiod indikatorn avser. Antalet färdigställda bostäder redovisas 
av Samhällsbyggnadsförvaltningen efter slutbesiktning och skickas därefter till SCB. Det är ingen 
indikator som redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.

2.2.2 Bostadsbyggnadsprocessen i Borås Stad

Bostadsbyggnadsprocessen i Borås Stad kan börja på två sätt, enligt nedanstående. 

Privata byggföretag eller en annan privat aktör (ex. privatperson) skickar in en planbeskedsansökan 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Planbesked avser en prövning om marken som ansökan rör 
bedöms lämpad för detaljplaneläggning. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande 
och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från 
kommunens sida.56 Samhällsbyggnadsförvaltningen startar upp en planbeskedsberedning där 
tjänstemän från olika förvaltningar och bolag finns representerade. Stadsledningskansliet (SLK) 
gör en avstämning med kommunalråden innan Kommunstyrelsen yttrar sig om planbesked. 
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra eller ta 
fram ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därefter om Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ska påbörja en detaljplaneprocess. Processen kan illustreras i nedan beskrivning. 

Om en nämnd eller ett kommunalt bolag skickar in en planbeskedsansökan så går ansökan direkt 
till Stadsledningskansliet för planbeskedsberedning enligt nedan. 

Gemensamt för processerna är planbeskedsberedningen där representanter från bland annat Plan- och 
bygglovavdelningen, Borås Elnät, Borås Energi och miljö, Strategisk samhällsplaneringsavdelningen, 
Mark- och exploateringsavdelningen, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen ingår. På 
beredningsmötet behandlas alla styrande dokument och tjänstemän går igenom om projektet är 
enlighet med Översiktsplan 2006, Borås Stads vision 2025 och övriga dokument av betydelse. 
Planförutsättningarna och genomförandefrågor utreds och en sammanfattande bedömning om 
planbeskedsansökan går att genomföra behandlas på mötet. Efter planbeskedberedningen har 
Strategisk samhällsplaneringsavdelningen ett möte med ansvariga kommunalråd innan planbesked 
med förslag till beslut skickas till Kommunstyrelsen.

Under planbeskedsprocessen eller senare under detaljplaneprocessen behöver frågan om markanvisning 
behandlas i de fall planen avser byggnation på kommunalt ägd mark. Intressenten som vill köpa 
marken skickar en förfrågan om markanvisning till Mark- och exploateringsavdelningen. Avdelningen 
bereder ärendet och stämmer av med ansvariga kommunalråd innan Kommunstyrelsen beslutar 
om ev. markanvisning. Processen illustreras genom bild nedan. 

56 PBL 5 kap. 2, 5 §§
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2.3 Styrning, ledning och samordning 
I det ovanstående har konstaterats att processen för att få fram färdiga bostäder är komplex och involverar 
många aktörer, och att Borås Stad inte når upp till Kommunfullmäktiges mål för bostadsbyggande. 
Omvärldsanalysen visar att nyproduktion och antalet färdigställda lägenheter i Borås har ökat 
marginellt under de senaste åren och att utvecklingen i jämförbara kommuner, grannkommuner 
och i landet som helhet visar på en betydlig starkare tillväxt av nybyggda lägenheter för åren 2014 
till 2016. 

I granskningens intervjudel visar resultatet att ändamålsenligheten i processen till stor del är en 
fråga om styrning, ledning och samordning. I nedanstående avsnitt återges med dessa utgångspunkter 
olika intressenters uppfattningar om hur Kommunstyrelse och nämnder agerar på relevanta områden, 
och vilka förutsättningar detta ger för en ändamålsenlig bostadsbyggnadsprocess.

Intervjuer har genomförts med berörda förvaltningar och bolag. Utöver det har ett flertal intervjuer 
genomförts med aktörer utanför Borås Stad. Dessa aktörer är inte föremål för granskning, men 
de uppfattningar som framförs är en del av omvärldsanalysen som ger väsentlig information om 
förutsättningarna för bostadsbyggandet i Borås. 

2.3.1 Översiktsplan 
Översiktsplanens roll är att ge underlag för ställningstaganden till efterföljande planering och 
bygglovgivning, samt att utgöra underlag för enskildas bedömning om hur kommunen ser på 
markanvändningen. Översiktsplanens intentioner förverkligas bl.a. genom detaljplaner.

I intervjuerna framkommer att Borås Stads nuvarande översiktsplan från 2006 är otydlig och saknar 
en strategisk övergripande viljeinriktning. Den beskriver inte hur Borås Stad ska utvecklas och det 
går att tolka in nästan vilka planprogram eller detaljplaner som helst i översiktsplanen. Vidare menar 
man att underliggande strategiska styrdokument antingen saknas eller är så pass allmänt hållna att 
det inte heller där ges någon tydlig inriktning. 

Intervjuade privata aktörer och branschorganisationer menar att otydligheten i översiktsplanen 
och underliggande dokument försämrar de privata byggföretagens investeringsvilja. Eftersom det 
inte finns en tydlig viljeinriktning i staden om hur och var staden ska växa avseende bostäder finns 
inte förutsättningar för företagen att bedöma vad planen för Borås olika delar är i framtiden. I 
varje byggprojekt är kringområdets framtida utveckling en viktig del. Vill Borås få igång en ökad 
bostadsbyggnation menar de intervjuade att Staden måste ta tydligare initiativ och går före genom 
att exempelvis bygga eller planera för hyresrätter, vägar, förskola/skola eller andra kommunala 
servicefunktioner först. 

Intervjuade framhåller att Borås växer en detaljplan i taget, och man gör en enskild bedömning av 
varje detaljplan för sig utan övergripande helhetsperspektiv. Man framhåller att Borås Stad behöver 
ha ett långsiktigt strategiskt perspektiv, och att det inte är optimalt att behandla varje enskild 
detaljplan för sig. Önskvärt vore om man kunde enas politiskt om vilka områden som ska vara 
handelsområden, bostadsområden, industriområden, grönområden m.m. 

Stadsledningskansliet framhåller att hållningen när det gäller bostäder är att marknaden ska reglera 
bostadsbyggandet och att kommunen bara kan skapa förutsättningar för att bygga bostäder, inte bygga 
själva annat än i viss mån genom de kommunala bostadsbolagen. Hållningen i Borås Stad är att alla 
aktörer som vill bygga bostäder ska få möjlighet att göra det. Kommunen kan ge förutsättningarna 
för bygg- eller bostadsbolag att bygga bostäder men de kan inte i övrigt påverka hur många bostäder 
som färdigställs. 
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En av förklaringarna till att det inte byggs mer menar Stadsledningskansliet är att byggkostnaderna har 
ökat. Bolagen som bygger tjänar inte tillräckligt och då kan de prioritera projekt i andra kommuner. 

En av målsättningarna i Vision 2025 är att förtäta stadskärnan. Enligt Länsstyrelsen ser de positivt 
på förtätning och förstärkning av knutpunkter eftersom det skapar goda förutsättningar för ett 
hållbart resande. Vid förtätning av befintlig infrastruktur kan det dock finnas risker för buller- och 
vibrationsstörningar, sämre luftkvalitet och risker med farligt gods. Det kommer bland annat att 
krävas god planering och arbete med avskärmande bebyggelse, utformning m.m.  Länsstyrelsen 
efterlyser strategier för att visa att utbyggnadstakten av bostäder är rimlig i förhållande till service 
och befintlig infrastruktur. 

2.3.2 Planbesked och planprogram 
Samhällsbyggnadsförvaltningen får in planförslag från privata aktörer. Därefter genomför förvaltningen 
huvuddelen av den första planbeskedsberedningen och vidarebefordrar förslaget på tjänstemannanivå 
till Stadsledningskansliet för fortsatt beredning med Kommunalråden. När Kommunstyrelsen 
godkänner planbesked går ärendet vidare till Samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om att 
förvaltningen ska starta arbetet med en detaljplan.

Enligt intervjuerna är Kommunstyrelsens hållning generellt positiv till alla planbesked. Man vill 
inte stänga dörrarna för någon. Alla ska få förutsättningarna för att bygga om de vill bygga bostäder. 
Resultatet blir att alla nästan alltid får positiva planbesked vid beslut i Kommunstyrelsen.  

Enligt intervjuade får alla positiva planbesked samma prioritering av Kommunstyrelsen och alla 
projekt ska genomföras. Detta sätt att se på prioritering medför att processen blir otydlig och 
oförutsägbar; ”prioritering” av allt innebär ingen prioritering menar man.

Planprogram/Strategiska planer/Fördjupning av översiktsplanen är strategiska inriktningsdokument 
som anger utgångspunkter och målsättningar utifrån Översiktsplanen. Planprogram tas fram för att 
översiktligt utreda förutsättningar och formulera mål och visioner för ett område. Planprogrammets 
syfte är att finnas med som ett övergripande inriktnings- och måldokument. Planprogram görs 
ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor m.m. Efter 
programsamrådet kommer det successivt göras flera detaljplaner för olika delar av det område som 
planprogrammet täcker.

Enligt intervjuade har kommunen arbetat med planprogram för olika områden, men planprogrammen 
godkänns inte i Kommunstyrelsen. Planprogrammen är inte juridiskt bindande utan är en viljeinriktning 
i planprocessen. Planprogrammen är tänkta att lösa komplexa frågor som underlättar bl.a. för fortsatt 
detaljplanearbete inom ett större område. Intervjuade menar att om kommunen tydliggör hur staden 
ska utvecklas på olika områden medför det att bostadsbyggandet i staden ökar. 

2.3.3 Detaljplan och bygglov  
Enligt Borås Stads vision 2025 ska antalet invånare i stadskärnan tredubblas fram till år 2025. Detta 
ska ske genom förtätning och Samhällsbyggnadsnämnden har därav prioriterat detaljplaner som 
avser förtätning av stadskärnan i sin verksamhetsplan för detaljplaner. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen pekar på behovet av en tydlig verksamhetsplan som de kan 
arbeta efter under året, och man framhåller att det inte är möjligt att ”prioritera” allt lika mycket. 
Det finns ingen möjlighet att arbeta med alla projekt samtidigt. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar utifrån en verksamhetsplan som är beslutad av nämnden efter remiss i Kommunstyrelsen. I 
verksamhetsplanen framgår det vilka detaljplaner som särskilt ska prioriteras under året, vilka som 
ska påbörjas, antal bostäder och preliminärt antagande. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger 
vidare att nämndens målsättning om 1100 nya bostäder i detaljplan för 2017 kommer att uppnås. 
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Andra intervjuade framhåller att om det kommer in akuta ärenden från Stadsledningskansliet gällande 
detaljplaner kan prioriteringslistan omprövas och andra detaljplaner kan få högre prioritet under året. 

Privata aktörer och branschorganisationer upplever att bygglovshandläggningen och detaljplaneprocessen 
tar lång tid i Borås och färdiga bygglov och detaljplaner överklagas allt mer.  Man menar att 
handläggare byts ut ofta och att kunskapsöverföringen inte alltid fungerar. 

2.3.4 Markanvisning
Borås Stad tillämpar tre metoder för markanvisning; markanvisningstävlingar, direktanvisning 
och dubbel markanvisning. Borås Stad har antagit Riktlinjer för markanvisningar för bostäder 
som beskriver hur Borås Stad ska arbeta med markanvisningar. I riktlinjerna finns bland annat 
grundläggande villkor för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika 
metoderna tillämpas samt vad som ska skickas in för underlag för intressenter/byggföretag som är 
intresserade av en direktanvisning. Mark- och exploateringsavdelningen på Stadsledningskansliet 
bereder inkomna förfrågningar om markanvisning och stämmer av beredningen med kommunalråden 
innan beslut om markanvisningsavtal beslutas av Kommunstyrelsen. 

Enligt de kommunala bolagen är markanvisningsprocessen otydlig. De upplever att de får oklara 
besked när de lämnat in en markanvisningsförfrågan. Bolagen menar att det saknas en tydlig 
strategisk inriktning med vad Borås Stad vill med sin markreserv. Andra intervjuade bekräftar denna 
bild och att otydligheterna inom markanvisningen medför att det är svårt att få en tydlig bild av 
hur det kommer sig att en viss aktör har blivit tilldelad mark och inte andra. 

Intervjuade framhåller att Staden inte använder markanvisningsinstrumentet på ett effektivt 
sätt. Det går t.ex. att styra upplåtelseform, pris, byggstart m.m. genom markanvisningsavtalet. 
Intervjuade menar att om inte byggföretaget som blivit tilldelad marken börjar bygga inom angivet 
tidsintervall bör marktilldelningen återgå till Kommunen. Detta så att marken kan tilldelas något 
annat byggföretag som vill bygga. Enligt avtalen går tilldelad mark tillbaka till Kommunen om 
byggherren inte bygger inom angiven tid.

Stadsledningskansliet menar att de hanterar markanvisningsförfrågningarna på liknande sätt som 
planberedningsförfrågningarna. De bjuder in tjänstemän från berörda förvaltningar och bolag 
och går igenom förfrågningen och bereder ärendet. Mark- och exploateringsavdelningen stämmer 
av förslaget med kommunalråden som därefter går vidare för beslut i Kommunstyrelsen. Det tar 
ungefär tre till fyra månader att få ett beslut om tilldelning på en markförfrågan, förutsatt att en 
komplett ansökan skickats in till kommunen. 

Mark- och exploateringsavdelningens ambition är att avdelningen ska jobba mer proaktivt och ha mer 
markanvisningstävlingar där byggföretag får lämna in förslag och det bästa förslaget vinner tävlingen 
och får markanvisningstilldelningen. I dagsläget har avdelningen besvarat markanvisningsförfrågningar 
som kommer in löpande och merparten av marken anvisas genom direktanvisning. Det gäller för 
företagen som vill bygga att komma in med förfrågan om markanvisning först och att man har en 
genomtänkt idé med marken. Det finns ingen strategisk planering att utgå ifrån för marktilldelningen 
utan Mark- och exploateringsavdelningen prövar de förfrågningar som byggföretagen skickar in. 

Mark- och exploateringsavdelningen framhåller att en av anledningarna till att företagen upplever 
att markanvisningen är otydlig är att riktlinjerna för markanvisning för bostäder är antagna under 
året och därmed inte fullt ut kända ännu. I enlighet med riktlinjerna har Borås Stad börjat ställa 
högre krav i samband med markanvisning menar Mark- och exploateringsavdelningen, exempelvis 
krav på att det ska uppföras 50 % hyresrätter och 50 % bostadsrätter i markanvisningsavtalen.  

Det förekommer att markanvisningsavtal förlängs med ett år i taget. Det kan bero på att Borås 
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Stad inte har påbörjat en detaljplan eller om det är någon annan hantering inom kommunen som 
drar ut på tiden. Om kommunen har orsakat fördröjningar förlängs oftast köpeavtalet. Om det 
beror på att byggföretaget inte driver projektet framåt och börjar bygga kan kommunen begära att 
marktilldelningen går tillbaka till kommunen. 

Prissättning av marken 
Enligt riktlinjerna för markanvisning för bostäder framgår att prissättning av kommunal mark görs 
genom en uppskattning av marknadsvärdet för marken. Enligt Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram 
framgår det att kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader byggs 
genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning. Riktlinjerna för markanvisning för bostäder 
stämmer inte överens med bostadsbyggnadsprogrammets formuleringar avseende markanvisning. 

Mark- och exploateringsavdelningen hänvisar till EU:s statsstödsregler ”Lag (2013:388) om 
tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler ” och Kommunallagen gällande förbud att 
gynna enskilda näringsidkare ska försäljning av kommunal mark ske till marknadspris. Mark- och 
exploateringsavdelningen framhåller att prissättning av kommunal mark görs på samma sätt avseende 
både hyresrätter och bostadsrätter. Det sker genom en uppskattning av marknadsvärdet på marken. 
Eftersom upplåtelseform inte går att styra i detaljplan eller bygglov så är det utifrån byggrättens 
marknadsvärde som markpriset kan regleras.

De kommunala bolagen menar att det är skillnad mellan hyresrätter och bostadsrätter. Det är 
svårt att få ihop de ekonomiska kalkylerna om marken säljs till marknadspris om de kommunala 
bolagen ska bygga hyresrätter enligt ägardirektiven. De menar att de får otydliga signaler om de ska 
bygga nya bostäder och om ägaren är villig att satsa investeringsmedel i form av aktieägartillskott 
på bolagen när de ekonomiska kalkylerna inte går ihop. Det finns andra kommuner som har en 
annan prissättning gällande marken för hyresrätter jämfört med bostadsrätter detta då de vill hålla 
nere den slutliga hyresnivån med ett lägre markpris. I Borås har dock utgångspunkten varit ett 
marknadspris oberoende av vilken typ av upplåtelseform som ska byggas på marken. De kommunala 
bostadsbolagen menar att de inte bara kan bygga för en nischad målgrupp som har råd att bo i de 
dyrare nyproducerade lägenheterna. Bolagen ska bygga för alla målgrupper och hyra ut lägenheter 
till alla invånare i Staden. 

2.3.5 Trafikplanering
Avdelningen för Strategisk samhällsplanering ansvarar för framtagning av Översiktsplan, och även 
för framtagning av underliggande dokument som ex. trafikstrategi för Borås Stad. Trafikplanering 
är en viktig del i all strategisk planering inom samhällbyggnadsområdet och ska beskriva hur Borås 
Stad kommer att hantera trafikfrågor framöver och hur trafiknäten i staden bör utformas. Den 
nuvarande trafikstrategin är från 1988 och trafiknätsanalysen från år 2000. 

I intervjuerna framhålls att avsaknaden av en aktuell och uppdaterad trafikstrategi medför att 
detaljplanearbetet drar ut på tiden för att man inte löst flera viktiga trafikfrågor för Staden. Trafiken 
i Borås saknar strategiska styrdokument, och man har ingen strategisk planering för trafiken alls. 
Varje trafikfråga måste lösas för sig i dialog med Trafikverket för varje detaljplan. 

Intervjuade från Trafikverket menar att Borås Stad har för generell Översiktsplan och den saknar 
en viljeinriktning med vilka områden som man har planerat för bl.a. bostäder. Inriktningen är att 
förtäta i Stadskärnan och det blir mer komplicerat och dyrare att bygga bostäder i stadskärnan 
än bygga på obebyggd mark. Detaljplanen för att förtäta i stadskärnan behöver ta hänsyn till fler 
faktorer, exempelvis bullernivåer, befintlig infrastruktur, kollektivtrafik samt andra miljökonsekvenser 
m.m. Borås Stads kommunikation med Trafikverket försvåras av att man inte har någon prognos
på hur trafiksituationen kommer att se ut om exempelvis 20 år i området samt andra prognoser och
styrdokument för att hantera den ökande befolkningsmängden som Borås planerar för.
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Enligt Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie Noden Borås framgår det att ”generellt sett för att uppnå 
uppsatta mål måste politiker våga fatta beslut som traditionellt är obekväma men som i dag helt ligger i 
linje med hur trafikplaneringen ser ut och bör se ut. För att komma fram krävs dock mod, mod att fatta 
beslut om förändring som understödjer både Borås Stads beslutade Borås 2025-  Vision och strategi och 
beslutade miljömål men även nationella mål om minskad klimat- och miljöpåverkan. För att en stad i 
storlek med Borås ska lyckas med framtida tillväxt måste trafiksystemet användas mer effektivt.[…]” 57

Vidare framgår i samma studie att ” […] detaljplaner ska åtföljas av analys över tillgänglighet 
och färdmedelsfördelning. Med analyser av tillgänglighet och förväntad färdmedelsfördelning kan 
kommunen styra exploateringen för att uppnå önskade effekter av trafiken. Vidare ges möjlighet att 
strategiskt planera utvecklingen av infrastrukturen så att den möter transportbehovet som uppstår vid 
exploatering. Underlaget kan även användas för att bestämma i vilken ordning områdena bör exploateras 
med hänsyn till hur trafiken påverkas. Det är viktig inte minst med hänsyn till att Borås växer kraftigt 
och även har mål om en omfattande befolkningsökning. Om exploateringen inte sker på ett planerat sätt 
med hänsyn till befintlig infrastruktur finns risk för att systemet på vissa platser når gränsen för vad det 
tål.” 58

Enligt både Trafikverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland måste Borås Stad arbeta med en 
långsiktig trafikstrategi med ett helhetsgrepp kring trafikfrågor och med konkreta åtgärder för hur 
trafikbelastningen fram till år 2040 ska minskas.

2.3.6 De kommunala bostadsbolagen
De kommunala bostadsbolagen menar att styrningen av bolagen är otydlig och att de får dubbla 
budskap från ägaren. Kommunstyrelsen vill att bostadsbolagen ska bygga så mycket som möjligt, 
samtidigt som de ifrågasätter bolagens låga soliditet och ekonomin. Nybyggnation kräver resurser och 
bolagen kan inte bygga nya hyresrätter samtidigt som de ska höja soliditeten i bolaget. Bostadsbolagen 
menar vidare att ägaren inte är överens om vad man ska ha sina bostadsbolag till.  I andra kommuner 
ger man bostadsbolagen ekonomiska förutsättningar för att bygga fler bostäder till sina invånare. Med 
en tydligare ägarstyrning och viljeinriktning tillsammans med andra principer för markprissättning 
skulle de kommunala bolagen kunna bygga mer, menar man.

2.3.7 Handläggning och kompetensförsörjning 
Flera intervjuade framhåller att det är viktigt att alla de förvaltningar som har representanter i 
planbeskedsgrupperna prioriteras. Annars finns risk för att arbetsprocessen förlängs på grund av 
att någon förvaltning inte har möjlighet att delta i gruppen eller genomföra sin del av arbetet inom 
utsatt tid. Det finns heller inte alltid personal med rätt kompetens på alla förvaltningar som har 
resurser att lägga den tid som krävs på planarbetsgrupperna. 

Intervjuade privata aktörer menar vidare att de upplever att man får olika besked beroende på 
vilken handläggare eller förvaltning man kontaktar. Man tolkar lagar och krav olika, vilket upplevs 
godtyckligt. Andra intervjuade poängterar att det är stuprörstänkande mellan olika förvaltningar, 
bolag och avdelningar i Borås Stad. Det leder till att handläggningstiderna blir längre genom sämre 
kommunikation. 

57 Trafikverket; Åtgärdsvalsstudie Noden Borås 2017, 94 ff Dnr: 2017-00279
58 Ibid.
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2.3.8 Sammanfattning av intervjuerna
Granskningens intervjuer visar sammanfattningsvis att Borås Stad under lång tid haft vag och 
otillräcklig styrning av det strategiska samhällsbyggandet genom Översiktsplan 06. Denna är så  
allmänt hållen att den kan inrymma nästan vilken typ av bostadsbyggnation som helst i olika delar 
av Kommunen. Omdömena om utkastet till ny översiktsplan är att även denna är otydlig och saknar 
övergripande perspektiv och tydlig styrning. 

Intervjuade anger vidare att Borås Stad till största delen saknar väsentliga styrdokument på underliggande 
nivåer så som exempelvis trafikstrategisk plan, kollektivtrafikplan eller fördjupningsområden av 
översiktsplanen. Även hanteringen av markanvisningen uppfattas som otydlig och ineffektiv. 

Detta innebär, menar man, att viktiga ställningstaganden, principer och prioriteringar som hade 
varit önskvärt fanns angivna i styrdokumenten, istället måste avgöras i förhållande till varje specifik 
detaljplan. Sammantaget innebär förhållandena enligt de intervjuade att Borås Stad saknar tydlig 
inriktning för var och hur staden vill växa i översiktsplanen, och att bostadsbyggandet i Borås sker 
en detaljplan i sänder utan sammanhållen styrning, struktur och strategi. En ordning som innebär 
merarbete i detaljplanearbetet och att planeringsförutsättningarna för bostadsbyggnation blir oklara 
för ansvariga förvaltningar, bolag som vill bygga och för Stadens invånare. I Intervjuerna framhålls 
att förbättringar på ovanstående områden är avgörande framgångsfaktorer om bostadsbyggandet 
ska komma igång på allvar i Borås.
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3 STADSREVISONENS SLUTSATSER 
OCH BEDÖMNINGAR
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads arbete med Samhällsplanering och bostadsbyggande 
är ändamålsenligt. 

Processen för att nå fram till färdigställda bostäder är komplex och involverar ett stort antal aktörer, 
och Borås Stad är till betydande delar beroende av externa aktörers agerande i processen. Samtidigt 
har Staden ett antal instrument till sitt förfogande som kan styra omfattning och inriktning på 
bostadsbyggandet. 

Kommunernas arbete med att skapa förutsättningar för bostadsbyggande ska ske i enlighet med Plan- 
och bygglagen,  Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar och Lagen om bostadsförsörjning. 
Arbetet styrs på övergripande nivå av kommunens översiktsplan och underliggande strategiska 
styrdokument. 

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen i huvudsak följer lagar och regler avseende framtagning 
av olika riktlinjer och styrdokument inom samhällsplaneringsområdet och bostadsbyggnadsprocessen. 
Styrdokumenten uppfyller däremot inte fullt ut lagstiftarens intentioner avseende utformning, 
innehåll och omfattning. Avsteg kan konstateras i Översiktsplanen, Riktlinjer för bostadsförsörjning 
samt Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Styrdokumenten som är framtagna saknar viktiga 
ställningstaganden, principer och prioriteringar. Borås Stad saknar dessutom väsentliga styrdokument 
på underliggande nivå till översiktsplanen, exempelvis trafikstrategisk plan, kollektivstrategiplan 
och planprogram/fördjupningsområden av översiktsplanen. 

I stora delar av Sverige ökar produktionen av bostäder sedan 2014, och stora ansträngningar görs 
nationellt och regionalt i syfte att öka bygg- och färdigställandetakten. Antalet färdigställda lägenheter 
i Borås ligger på en relativt jämn nivå om drygt 400 lägenheter per år under perioden 2013-2016. 
Stadsrevisionen kan konstatera att ökningstakten i produktionen av bostäder är betydligt högre i 
jämförbara kommuner (100 gruppen), i kranskommuner och i landet som helhet under perioden. 
Omkring 2000 lägenheter skulle behöva tillföras för att Borås ska ligga på medelvärdet för jämförbara 
kommuner när det gäller Bostadsbestånd i förhållande till befolkningsökning. Jämförelsen indikerar 
att bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre 
i kommunen än nyproduktionen/tillskottet av bostäder.
   
Utvecklingen för 2017 är ännu svårbedömd då året inte är slut och komplett statistik för året saknas. 
Det material som finns tillgängligt visar på en nyproduktion av bostäder i nivå med föregående år 
och en risk för att Kommunfullmäktiges mål inom området inte uppnås. Kommunfullmäktiges mål 
för bostadsbyggande avseende färdigställd nyproduktion uppnåddes inte under 2015 eller 2016. För 
dessa år nådde Borås inte heller upp till antalet nyproducerade bostäder som fastställts i Länsstyrelsens 
behovsbedömning för kommunen. 

Granskningen visar fortsatt att uppföljningen av måluppfyllelsen för nyproduktion av bostäder i 
Borås Stads budget och årsredovisning är bristfällig. Stadsrevisionen bedömer att bristerna medför 
att Kommunfullmäktige får ett missvisande underlag för beslut om målsättning och inriktning för 
kommande år, och att den långsiktiga utvecklingen av nybyggnation av bostäder och bostadsbeståndet 
i Borås Stad inte tydliggörs för Kommunfullmäktige. 

Granskningen bekräftar att bostadsbyggnadsprocessen är komplex och att den roll Kommunstyrelse och 
berörda nämnder har är att skapa förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. Granskningen visar 
samtidigt på brister i styrning och samordning.  Stadsrevisionens bedömning är att förutsättningarna 
för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som motsvarar behoven hos bostadssökande 
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måste förbättras så att Kommunfullmäktige kvantitativa och kvalitativa mål på området kan nås. 
Granskningens empiriska del visar att färdigställandet av bostäder i Borås inte har ökat i samma 
takt som jämförbara kommuner, och Stadsrevisionens bedömning är att detta till stora delar är ett 
styrnings- och samordningsproblem. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads följsamhet mot den lagstiftning som 
styr bostadsbyggandet bör utvecklas. Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktiges kvantitativa 
och kvalitativa mål för bostadsbyggande för 2017 riskerar att inte nås, och att ökningen av färdigställda 
bostäder under de senaste åren inte motsvarar jämförbara kommuners. Stadsrevisionens bedömning 
är att Kommunstyrelse och berörda nämnder ger oklara förutsättningar för samhällsplanering och 
bostadsbyggande i Borås Stad och att det saknas tydlig inriktning för var och hur staden ska växa. 
Nya riktlinjer för markanvisning har antagits men principerna för hantering av markanvisning 
och markanvändning är fortsatt otydliga. Trafik- och kollektivtrafikfrågorna brister i strategisk 
planering och planprogram eller fördjupning av översiktsplanen saknas eller fattas inga beslut om. 
Utkastet till ny översiktsplan bringar inte tillräcklig klarhet när det gäller viktiga ställningstaganden, 
principer och prioriteringar. Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att Kommunstyrelsen och 
berörda nämnder i arbetet med den nya översiktsplanen vidtar åtgärder för en ökad tydlighet i dessa 
avseenden som svarar mot behovet av bostadbyggnation och lagstiftningens intentioner. Detta är 
väsentligt för att Kommunfullmäktiges mål inom området ska kunna uppnås på kort och lång sikt.  

________________________________
Ola Sabel
Revisionschef
Certifierad kommunal revisor

________________________________
Anna Duong
Granskningsledare
Certifierad kommunal revisor
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Internetkällor 
Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas avseende boende, byggande och bebyggelse: http://
www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299
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www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0101__BO0101A/LagenhetNyKv16/
table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299

Statistiska centralbyråns (SCB) Statistikdatabas för befolkning: http://www.statistikdatabasen.scb.
se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=f45f90b6-7345-4877-
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Lagar och förordningar 
Kommunallag (1991:900)

Plan och bygglag (2010:900)

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Lag (2013:866) om ändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.   

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket
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Intervju med Medarbetare 1    2017-09-04

Intervju med Medarbetare 2 och Medarbetare 3  2017-10-03
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Intervju med Avdelningschef 2    2017-10-11

Intervju med Bolags VD 1     2017-10-13

Intervju med Bolags VD 2     2017-10-16

Intervju med Privat aktör 1    2017-10-19

Intervju med Privat aktör 2 och Branschorganisation i Borås 1 2017-10-23

Intervju med Bolags VD 3     2017-10-23
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Svar på Stadsrevisionens rapport 2018 – 
Personalomsättning i Borås Stad 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden instämmer i Stadsrevisionens granskning och 
kompletterar svaret på revisionsrapporten med egna synpunkter. 

Sammanfattning 
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Granskningen visar att personalomsättningen i 
Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden är för hög med svårigheter för nämnderna att genomföra sina 
verksamhetsuppdrag, försämrad arbetsmiljö och höga personalekonomiska kostnader 
som följd. Stadsrevisionens bedömning är att  

- analys och uppföljning av personalomsättningen i Borås behöver förbättras,  

- kunskapen om personalomsättningens orsaker, omfattning och utveckling 
behöver fördjupas,  

- kopplingen till verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser behöver 
systematiseras och tydliggöras som utgångspunkt för åtgärder 

- det strategiska arbetet inom området behöver ses över  

samt att 

- nämndernas förutsättningar för åtgärder behöver förbättras.  

Miljö- och konsumentnämnden ställer sig bakom Stadsrevisionen bedömning 
avseende den egna nämnden. 

Ärendet  
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Stadsrevisionen emotser svar med synpunkter från 
Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden senast 2018-06-30. 

Utgångspunkten i granskningen är en personalekonomisk analys av Borås Stads 
personalomsättning och den huvudsakliga granskningsfrågan är om 
kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett personalekonomiskt perspektiv. 
Ändamålsenlighet innefattar dels att leva upp till lagar och regler inom olika områden, 
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men även att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut i policys, program och andra 
styrdokument.  

I en förstudie har Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden identifierats som nämnder med en hög 
personalomsättning i relation till merparten av andra förvaltningar i Borås Stad. 
Personalekonomiska beräkningar i granskningen avser dessa Nämnder/Förvaltningar 
med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal som lämnar Borås Stad för andra 
arbetsgivare. Beräkningar och räkneexempel i Stadsrevisionens rapport bygger på 
kvalificerade uppskattningar av kostnader och tidsanvändning som förvaltningarna 
genomfört. 

Rapporten visar att Miljöförvaltningen haft en personalomsättning på 18,8; 14,0 
respektive 12,2 procent under åren 2015-2017. För perioden jan-maj 2018 ligger 
personalomsättningen på ca 14 procent. Stadsrevisionens beräkningar och 
räkneexempel tyder på att under 2015 till 2017 åtgick drygt 4,3; 3,3 respektive 
3,3 miljoner kronor motsvarande 13,1; 9,5 respektive 8,3 procent av nämndens totala 
intäkter till personalekonomiska omkostnader.  

Den höga personalomsättning Miljöförvaltningen har och har haft de senaste åren 
medför negativa verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt påverkar 
arbetsmiljön negativt. Många medarbetare har för hög arbetsbelastning vilket tydligt 
avspeglar sig ibland annat medarbetarundersökningen. Miljö- och 
konsumentnämnden instämmer därför i att det är mycket angeläget att resurser för 
analys och uppföljning av personalomsättningen i Borås vidareutvecklas och att 
kunskapen om personalomsättningens orsaker, omfattning och utveckling behöver 
fördjupas för att möjliggöra för nämnden och förvaltningen att genomföra sitt 
verksamhetsuppdrag och samtidigt ha en god arbetsmiljö. 

Nämnden instämmer vidare i att personomsättningens koppling till 
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser behöver systematiseras och 
tydliggöras samt att detta ska användas som utgångspunkt för åtgärder.  

Nämnden anser att det är avgörande att adekvata resurser i tillräcklig omfattning 
snarast säkerställs för varje nämnd när det gäller HR-stöd, kompetensutveckling och 
personalvård, så att Borås Stads nämnder och förvaltningar kan genomföra sina 
verksamhetsuppdrag på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

 
 
 
 
Agneta Sander   
Miljöchef   
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Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning 
ur ett personalekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten i 
granskningen är en personalekonomisk analys av Borås Stads 
personalomsättning och den huvudsakliga granskningsfrågan 
är om kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Ändamålsenlighet innefattar 
dels att leva upp till lagar och regler inom olika områden, 
men även att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut i policys, 
program och andra styrdokument. 

I en förstudie har Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
identifierats som nämnder med en hög personalomsättning i 
relation till merparten av andra förvaltningar i Borås Stad. 
Personalekonomiska beräkningar i granskningen avser dessa 
Nämnder/Förvaltningar med utgångspunkt i tillsvidareanställd 
personal som lämnar Borås Stad för andra arbetsgivare. 
Beräkningar och räkneexempel bygger på kvalificerade 
uppskattningar av kostnader och tidsanvändning som 
förvaltningarna genomfört.

Stadsrevisionen granskade 2015 Borås Stads personalpolitik och 
bedömningen var att bristerna i den förda personalpolitiken var 
så betydande att den inte kunde betraktas som ändamålsenlig 
givet att ändamålet var att Borås Stad ska kunna rekrytera 
och behålla kompetent personal. Innevarande granskning 
bekräftar till största delen granskningsresultaten från 2015, 
men Stadsrevisionen kan samtidigt konstatera att insatser som 
syftar till att åtgärda bristerna har genomförts i viss utsträckning.  

Granskningen visar att allt fler medarbetare i Borås Stads 
förvaltningar valt att lämna kommunen för andra arbetsgivare 
under de tre senaste åren. Personalomsättningen har ökat 
med 2,6 procentenheter under denna period. Borås Stads 
personalomsättning växer snabbare och är högre jämfört med 
liknande kommuner i Sverige (100-gruppen) sett till samma 
period. I jämförelse med kranskommunerna ser utvecklingen 
bättre ut, och övriga Sjuhärad har en högre personalomsättning 
än Borås Stad. 

De yrkes- och personalgrupper som under jämförelseperioden har 
haft högst personalomsättning återfinns till betydande del inom 
verksamhetsområdena vård, skola, omsorg och socialtjänst samt 
inom myndighetsutövande yrken och skolans elevhälsa. Avseende 
de nämnder/förvaltningar som granskningen avser har samtliga 
tre förvaltningar jämförelsevis hög personalomsättning under 
antingen de tre senaste åren eller avseende 2017. Granskningen 
visar att personalomsättningen inom dessa förvaltningar i stor 
utsträckning avser personalgrupper som det råder hög konkurrens 
om på arbetsmarknaden, och där Borås Stad har betydande 
svårigheter att rekrytera och bibehålla kompetent personal.  

Granskningen visar fortsatt att personalomsättningen i Borås 
Stad under året analyserats genom kompetensförsörjnings-
planer på förvaltningsnivå. För Borås Stad som helhet 
följs personalomsättningen upp inom ramen för den 
personalekonomiska redovisningen (PEK) årligen. Uppföljningen 
baseras i huvudsak på avgångna tillsvidareanställda inklusive 
pensionsavgångar, som inte ger en fullt ut korrekt bild av 
personalomsättningen avseende de medarbetare som väljer att 
byta arbetsgivare. Personalekonomisk analys och systematisk 
koppling till ekonomiska perspektiv och kostnader saknas i stor 
utsträckning. Kunskapen om personalomsättningens utveckling 
och orsaker i Borås Stad är bristfälliga i vissa avseenden. Upprättade 
kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå analyseras inte 
på aggregerad nivå och strukturerade personalekonomiska 
beräkningar saknas i Borås Stad. Granskningen visar fortsatt 
på oklara förhållanden när det gäller roller, mandat och ansvar 
inom HR-området. Vissa förvaltningar påtalar att bristen på 
HR-personal inom verksamheten medför begränsad förmåga 
till strategiskt perspektiv och arbete inom området. Merparten 
av granskade förvaltningar menar att de har goda kunskaper 
om marknadsförutsättningar, men begränsat mandat och 
utrymme till att genomföra och bekosta åtgärder i syfte att 
minska personalomsättningen. Lönefrågan anges bl.a. som central 
i sammanhanget, där Borås Stads centraliserade lönesättning 
bidrar till svårigheter i kompetensförsörjningen.

Borås Stad har under 2017 genomfört tre partssammansatta 
arbetsgrupper i syfte att förbättra arbetsvillkor och kompetens- 
och personalförsörjning (KAL). Granskningen visar att KAL-
gruppernas arbete syftat mot en positiv utveckling för berörda 
yrkesgrupper avseende förmågan att attrahera och behålla 
personal, bl.a. genom beslutade satsningar inom lönebildning, 
arbets- och karriärvillkor.  
   
Stadsrevisionens Bedömningar
Stadsrevisionens bedömning är att personalomsättningen blir allt 
mer problematisk i Borås Stad som helhet. Konstaterade brister 
i analys/uppföljning inom personalområdet medför svårigheter 
för Borås Stad att bedöma utveckling och konsekvenser av 
personalomsättningen för kommunens verksamheter på kort 
och lång sikt. Bristerna innebär att omfattning och kostnader/
ekonomiska konsekvenser av personalomsättningen inte är 
tillräckligt synliggjorda. Kunskapen om personalomsättningens 
utveckling, orsaker och konsekvenser behöver fördjupas och 
kopplingen till ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv 
säkerställas. 

Kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå har under 
året bidragit med kunskap för varje specifik förvaltnings 
förutsättningar och förhållanden. Stadsrevisionen bedömer 
att arbetet med kompetensförsörjningsplanerna är ett steg i 
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rätt riktning mot en mer ändamålsenlig analys och uppföljning 
av personalomsättningen i Borås stad. Förutsättningarna för 
förvaltningarnas möjligheter till analys och åtgärder behöver dock 
klargöras och tillgång till ändamålsenliga resurser för arbetet 
säkerställas. I sken av personalomsättningens totala utveckling 
i Borås Stad behöver det genomföras ytterligare åtgärder för 
att Staden på sikt ska kunna leva upp till det personalpolitiska 
programmets formuleringar om konkurrenskraftiga arbetsvillkor 
som säkerställer personalförsörjningen. 
  
De beräkningar som genomförts i granskningen visar att 
en personalomsatt medarbetare kostar i genomsnitt mellan 
340 000 kr och 490 000 kr exklusive ev. konsultkostnader. 
Inkluderas konsultkostnader ökar kostnaden till mellan 480 
000 kr och 1 000 000kr. Totalt har personalomsättningen 
kostat omkring 18 800 000 kr för personal i granskade grupper 
avseende 2017. Beräkningar som genomförts i granskningen 
avser 2,6 % av Borås Stads tillsvidareanställda. Sett i relation 
till berörda nämnders/förvaltningars totala ekonomiska intäkter 
under 2017 visar räkneexempel att 2,8 % till 8,3 % gått åt 
till personalekonomiska omkostnader för personalomsättning 
istället för att generera välfärd eller andra tjänster, i linje med 
respektive förvaltnings verksamhetsuppdrag, till Borås Stads 
medborgare.

Vidtalade förvaltningar anger i granskningen stora problem med 
att lyckas genomföra sina verksamhetsuppdrag under rådande 
förhållanden. Följden av en problematisk personalomsättning 
uppges bli kostsam inhyrning av externa konsulter eller att 
verksamhetsuppdragen riskerar att inte kunna genomföras 
fullt ut. Personalomsättningen medför därutöver konsekvenser 
i form av ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö 
för den personal som väljer att stanna kvar i förvaltningarna.

Personalomsättning är en naturlig del av förvaltningarnas 
verksamhet i viss utsträckning och vissa kostnader kommer 
alltid att finnas som en konsekvens av att medarbetare börjar 
och slutar sina anställningar av olika orsaker. Bedömningen av 
när personalomsättning är för hög måste genomföras i relation 
till dess ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 
Med utgångspunkt i de kostnader och konsekvenser som 
blottläggs i granskningen finner Stadsrevisionen stöd för 
bedömningen att personalomsättningen är för hög i granskade 
nämnder/förvaltningar. Även om genomförda beräkningar och 
räkneexempel till största del berör yrkesgrupper med jämförelsevis 
hög kostnad per omsatt medarbetare medför förhållandena enligt 
Stadsrevisionens bedömning risker för att de personalekonomiska 
kostnaderna för personalomsättning totalt i Borås Stad är 
betydande. Granskningen identifierar ett antal yrkesgrupper 
där beräkningar inte genomförts där personalomsättningen 
riskerar att vara för hög, med åtföljande risker för negativa 

följdverkningar både avseende verksamhetsresultat och den 
befintliga personalens arbetsvillkor.  
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att 
personalomsättningen i Borås Stad ökat under de senaste tre 
åren. Analys och uppföljning av personalomsättningen brister 
inom flera områden. Personalomsättningen tydliggörs inte 
fullt ut och systematisk koppling till ekonomiska perspektiv 
saknas. Det strategiska arbetet inom HR området präglas av 
oklara mandat, roller och ansvar där berörda förvaltningars 
utrymme och förutsättningar för åtgärder inte är tillräckligt 
tydliggjorda. 

Personalomsättningen i granskade förvaltningar bedöms som för 
hög, med svårigheter att genomföra sina verksamhetsuppdrag 
och försämrad arbetsmiljö som följd. Stadsrevisionen bedömer 
att förhållandena medför en situation där ytterligare åtgärder i 
syfte att minska personalomsättningen är angelägna, både ur 
ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.  
Stadsrevisionen kan genom kart läggningen av 
personalomsättningen i Borås Stad konstatera att ett flertal 
förvaltningar och yrkesgrupper, utöver de som omfattas av 
granskningen, riskerar att ha en alltför hög personalomsättning. 
Borås Stad har genom arbetet med kompetensförsörjningsplaner 
och via KAL-grupperna inlett ett arbete som b.la syftar till att 
minska personalomsättningen. Ytterligare åtgärder bedöms 
som nödvändiga om Kommunfullmäktiges ambitioner inom 
områdets styrdokument ska kunna nås. Stadsrevisionen vill i 
sammanhanget påtala vikten av personalomsättningens koppling 
till ekonomistyrning och att både kostnader och konsekvenser 
för Borås Stads verksamheter skulle kunna minskas om rätt 
åtgärder genomförs. Kortsiktiga ambitioner om att hålla nere 
kostnader inom dessa områden riskerar att ge skenbara besparingar 
med bibehållet hög, eller ökad personalomsättning som följd.
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1 PROJEKTBESKRIVNING
 
1.1 Bakgrund 
Stora pensionsavgångar, ökande behov och brist på personal inom flera yrkesgrupper medför att de 
svenska kommunerna har betydande kompetensförsörjningsproblem. Stadsrevisionen granskade 
under 2015 personalpolitiken i nämnderna, och under 2016 gjordes motsvarande granskning i de 
kommunala bolagen. Betydande brister identifierades när det gäller ändamålsenligheten i den faktiskt 
genomförda personalpolitiken i såväl förvaltningar som bolag. Bedömningen var att man inom 
nämnder och bolag inte lever upp till det personalpolitiska programmets beslut om konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor. 

Borås Stad har ett stort behov att rekrytera ny personal. Utöver avgångar som pensioner, har kommunen 
inom ett antal yrkeskategorier en hög personalomsättning. Att ersätta personal som slutar medför 
kostnader. Kostnader som kan undvikas i vissa delar om rätt satsningar genomförts i syfte att 
minimera viljan hos Borås Stads personal att byta arbetsgivare. 

Granskningen syftar mot att tydliggöra vad hög personalomsättning medför för effekter, både 
ekonomiskt och för verksamheternas möjlighet att nå uppställda mål. 
 
1.2 Syfte och frågeställning
Mot ovanstående bakgrund genomförs under 2017 en granskning av kompetensförsörjningen ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten i granskningen är en personalekonomisk analys 
av Borås Stads personalomsättning. Den huvudsakliga granskningsfrågan i granskningen är om 
kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett personalekonomiskt perspektiv. 

Revisionsfrågor:

• Hur ser personalomsättningen i Borås Stad och berörda förvaltningar ut?

• Vilka kostnader/ekonomiska konsekvenser finns i samband med personalomsättning avseende 
rekrytering, introduktion, och inskolning av nya medarbetare? 

• Vilka kostnader/ekonomiska konsekvenser finns i samband med avslut av anställning?

• Hur genomförs analys/långsiktig planering utifrån personalomsättning?

• Hur påverkar ovanstående områden verksamhetsresultaten för Borås Stad?

 
1.3 Avgränsningar 
Granskningen har föregåtts av en förstudie i syfte att precisera frågeställningarna och identifiera 
riskområden. Inom ramen för förstudien har tre nämnder identifierats med jämförelsevis hög 
personalomsättning i Borås Stad; Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden. Med utgångspunkt i förstudiens resultat har fördjupade 
personalekonomiska beräkningar genomförts för dessa nämnder.
Granskningen avgränsar sig till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden. 

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är Borås Stads personalpolitiska program och riktlinjer, Arbetsmiljöpolicy, 
Kvalitetspolicy och i förekommande fall lokala personalpolitiska styrdokument samt tillämplig 
lagstiftning, allmänna råd och föreskrifter. Vidare är etablerade personalekonomiska kalkylmodeller 
och beräkningsmetoder revisionskriterier. 
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1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Andreas Ekelund och granskningsmedarbetare är Ola Sabel och Niclas Ericson.
 
1.6 Metod 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier, intervjuer och bearbetning/genomgång av relevant 
statistik. Vedertagna modeller för personalekonomiska beräkningar används i granskningen. Intervjuade 
har tillställts rapportutkast för faktagranskning.
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
 
2.1 Borås Stads styrdokument, uppföljning och pågående 
arbete

Borås Stads personalpolitiska program
I Borås Stads personalpolitiska program framgår att personal- och kompetensförsörjning är en 
strategisk fråga för verksamheten. 

Intentionen i det personalpolitiska programmet är att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare 
med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Staden ska ha vilja och 
förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare och ska utmärkas av 
goda arbetsplatser med en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för medarbetarna 
att bidra till verksamheternas resultat. Staden ska erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor, lön och 
kompetensutveckling som avgörande delar för att ha medarbetare med rätt kompetens i rätt tid. Enligt 
programmet ska Borås Stad ha en tydlig lönepolitik och konkurrenskraftiga anställningsvillkor för 
att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen.1

Stadsrevisionen bedömde 2015 att den genomförda personalpolitiken i väsentliga delar inte nådde 
upp till målsättningarna i det personalpolitiska programmet, b.la avseende konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor och kompetensförsörjning. Stadsrevisionen bedömde bristerna som så stora att 
personalpolitiken inte kunde betraktas som ändamålsenlig.2 

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer
De personalpolitiska riktlinjerna är fastställda av Kommunstyrelsen den 20 juni 2016 och gäller 
alla nämnder och styrelser. I riktlinjernas olika avsnitt kring hållbart arbetsliv, medarbetarskap och 
chefskap, personal- och kompetensförsörjning och idéer, innovationer och ständiga förbättringar 
finns exempel på stöd och vägledning tillsammans med en förväntan på chefers och medarbetares 
förhållningssätt. I riktlinjerna framgår bl.a. att lönepolitik ska bidra till goda verksamhetsresultat 
och att organisationens medarbetare ska verka för att nå de mål och uppdrag som politiken fastställt. 
Detta förutsätter att målen, såväl för verksamheten som på individnivå, är tydliga och går att följa 
upp, det ska vara en tydlig koppling mellan prestation och lön. Arbetsgivaren arbetar för och 
eftersträvar en ökad lönespridning. Lönebildningen är ett strategiskt styrmedel för verksamheten och 
arbetsgivarens lönepolitiska prioriteringar ska synliggöras i budgetarbetet. Chefer ska ta hänsyn till 
hela verksamheten och göra lönepolitiska prioriteringar. De lönepolitiska prioriteringarna behöver 
utgå från verksamhetens behov av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.3 

Borås Stad har utöver ovanstående en Arbetsmiljöpolicy4 och en Kvalitetspolicy5.

Borås Stads personalekonomiska redovisning
Borås Stad genomför via Stadsledningskansliet varje år en personalekonomisk redovisning. Syftet 
är att ge en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad bild av kommunens 
personal. Redovisningen beskriver personalarbetet för varje år och några år bakåt och redogör för 
personalstatistik, jämförelser och analyser. Redovisningen anges vara en av flera kunskapskällor för 

1  Borås Stad, Personalpolitiskt program, Dnr 2014/KS 0600 20
2  Borås Stad, Stadsrevisionen; Borås Stads personalpolitik, 2015.
3  Borås Stad; Personalpolitiska riktlinjer, 2016, KS Dnr 2015/KS0509
4  Borås Stad; Arbetsmiljöpolicy, beslutad av KF 2016-08-18
5  Borås Stad; Kvalitetspolicy, beslutad av KF 2013-08-22 (rev. 2016-10-20)



6

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

det fortsatta arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjning och Borås Stads ställning 
som en attraktiv arbetsgivare. 6 

Avseende personalomsättning framgår i 2016 års redovisning att intern personalomsättning inom 
och mellan förvaltningar kan ses som en kompetensutveckling för både organisation och individ. 
En positiv syn på intern personalomsättning kan bidra till att öka attraktionskraften för Borås Stad 
som arbetsgivare. Den externa personalomsättningen redovisas och beskriver tillsvidareanställda 
som valt att lämna organisationen för en annan arbetsgivare eller för att man avgått med pension. 

I redovisningen framgår att personalomsättningen har ökat från 10,7 procent 2015 till 14 procent 2016. 
Ökningen är i stort sett densamma för båda könen däremot finns variationer mellan olika yrkesgrupper. 
Exkluderas de som slutat på grund av uppnådd pensionsålder är personalomsättningen 11,2 %. Bland 
yrkesgrupper med minst 20 anställda är fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arbetsterapeuter två 
grupper där personalomsättningen ökat markant. Oavsett vad orsaken till att man byter arbetsgivare 
är så leder en hög rörlighet, där en tredjedel eller fler väljer att sluta sin anställning, till allvarliga 
problem för verksamheten. Biståndshandläggare, kommunikatörer och kuratorer är fler exempel 
på yrkesgrupper med hög personalomsättning, 30-36 %.7 

Vidare framgår i redovisningen av Nyckeltalsinstitutets attraktiv arbetsgivarindex (AVI)8 2016 att 
antalet avgångar i procent av tillsvidareanställda låg på index 11 år 2014 och på index 10 år 2015 
och år 2016. Ju högre index desto bättre anses Borås Stad som arbetsgivare.9  

I övrigt framgår i redovisningens ingress följande: ”Personalomsättningen har under året ökat med 
drygt 3 procentenheter. Trots avslutningssamtal med dem som slutar är det svårt att ge ett entydigt svar 
på orsaken. Vad vi vet är att pensionsavgångarna ökat och kommer vara höga flera år framöver. Likaså 
att pendlare söker sig till boendeorten för att minska restiden. Å andra sidan måste vi se det som positivt 
om en anställning i Borås Stad gör personerna attraktiva på arbetsmarknaden. Tolkning och slutsatser 
blir en uppgift för HR-avdelningen. Vi nöjer oss här med att konstatera fakta.” 10

I intervjuer med Stadsledningskansliet framgår att det förutom innehållet i den personalekonomiska 
redovisningen inte genomförs någon systematisk sammanställning eller analys av personalomsättningen 
i Borås Stad. Viss sammanställning och analys sker på förvaltningsnivå genom planer för 
kompetensförsörjning. De intervjuade uppger att trenden i Borås Stad, likt många andra delar av 
landet, är en ökande personalomsättning och att den ökat successivt sedan 2009. Utvecklingen 
innebär att Borås Stad behöver bli bättre på att hitta incitament för att personal ska välja att stanna 
kvar vid kommunens arbetsplatser och förbättra rekryteringsförutsättningarna. Kunskapen om varför 
personalomsättningen ökar är bristfällig i vissa delar, menar man. Men en av anledningarna är ökad 
konkurrens om arbetskraften som kommer dels av konjunkturen, men även att pensionsavgångarna 
är höga och att Borås Stad har ett växande personalbehov totalt sett.    

Handbok i personalfrågor
Borås Stad har en handbok i personalfrågor som finns i digital form på intranätet för anställda. 
Ambitionen med personalhandboken är att samla regler, rutiner, policys, strategier m.m. inom 
personalområdet på ett ställe.11 

6  Borås Stad, personalekonomisk redovisning, 2016: s 2
7  Ibid. 2016: s 6
8  Mer om attraktiv arbetsgivareindex finns här: http://www.nyckeltal.se/portfolio-items/attraktiv-arbetsgivarindex-avi/
9  Ibid. Personalekonomisk redovisning, 2016: s 42 
10  Ibid. 2016: s 0
11 Borås Stad; Handbok i personalfrågor, http://intranet.boras.se/styrningochledning/

handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor.4.6c1d679b146a97687c3b22dc.html
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Avseende kompetensförsörjning framgår i handboken att kompetens kan attraheras, rekryteras, 
skapas, utvecklas, behållas, överföras, avvecklas och ställas om. Kompetensförsörjning handlar om 
att ta tillvara, utveckla och styra organisationens- och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för 
att nå uppsatta verksamhetsmål. Det kräver faktabaserade beslut, systematik, medvetenhet och ett 
proaktivt förhållningssätt. Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov 
beror på skickligheten att attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och sedan behålla 
och utveckla dem för framtidens krav och förändringar.12 

Handboken beskriver även Borås Stads strategiska kompetensförsörjningsprocess som delas in i 
områdena attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avveckla. Där framgår även 
att Borås Stad månar om att vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera medarbetare med rätt 
kompetens och därmed säkra kvalitet och kontinuitet i verksamheten.

Kommunfullmäktiges uppdrag om kompetensförsörjningsplan och personalomsättning
Kommunfullmäktige beslutade 27 april 2017 att personalekonomisk redovisning ska ligga till grund 
för nämnders och styrelsers analys, uppföljning och åtgärder. Nämnder och styrelser gavs följande 
uppdrag under 2017/2018.13 

• Arbeta med förvaltningens kompetensförsörjningsplan för att ta tillvara, utveckla och styra 
organisationens och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att säkra rekryterings- 
och kompetensutvecklingsbehovet på kort och lång sikt

• Utifrån de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, verka för att 
arbetsplatserna arbetar främjande och förebyggande för att motverka diskriminering. Ett 
särskilt fokus under 2017 är HBTQIA-perspektivet

• Fördjupa kunskapen om varför personalomsättningen ökat och vilka åtgärder som krävs 
för att få en personalomsättning på en bra nivå

• Kommunstyrelsen svarar för uppföljning av den personalekonomiska redovisningen med 
särskilt fokus på sjukfrånvaron

Varje förvaltning ska ta fram en plan för kompetensförsörjning. Planen upprättas för en treårsperiod 
men ska utvärderas årligen. Planen och utvärderingen ska behandlas i respektive nämnd innan de 
skickas till Stadsledningskansliet. Enligt instruktionerna från Stadsledningskansliet ska planerna 
innehålla personalstatistiska underlag och en beskrivning av förvaltningens mål, uppdrag och 
förväntade utveckling. Analys av underlagen ska syfta till att identifiera verksamhetens behov. 
Analysen ska leda till en dokumenterad handlingsplan. Kompetensförsörjningsplanen ska sedan 
följas upp utifrån verksamhetens resultat.14

Enligt Stadsledningskansliet har samtliga förvaltningar under 2017 uppdaterat eller tagit fram 
kompetensförsörjningsplaner i enlighet med fastlagd mall och instruktioner. Stadsledningskansliets 
uppgift har varit att tillhandahålla en metodik för hur kompetensförsörjningsplanerna ska utformas 

12 Ibid. http://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor/

kompetensforsorjning.4.6d5cb5d156b96c81b0f8d8.htmlhttp://intranet.boras.se/styrningochledning/

handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor/kompetensforsorjning.4.6d5cb5d156b96c81b0f8d8.

html
13  2017/KS0294 020
14 Borås Stad, Handbok i personalfrågor, http://intranet.boras.se/styrningochledning/

handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor/kompetensforsorjning/

kompetensforsorjningsahargordu/planforkompetensforsorjning.4.606a4f5c15721463eb416dcb.html
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och hur förvaltningarna själva ska kunna få fram relevant statistik ur personalsystemet Heroma som 
underlag till planen. Intervjuade på Stadsledningskansliet anger att deras roll är strategisk och stödjande 
gentemot Borås Stads förvaltningar. Sammantaget menar man att kompetensförsörjningsplanerna 
skiljer sig åt i omfattning mellan förvaltningarna, mycket beroende på att personalomsättning och 
graden av rekryteringssvårigheter varierar. 

Nämnderna i Borås Stad har relativt stort svängrum att själva genomföra de åtgärder som anges i 
planerna, menar Stadsledningskansliet. Det finns dock flera områden som måste beredas centralt av 
Kommunstyrelsen för att säkerställa likriktning och undvika intressekonflikter.   Stadsledningskansliet 
uppger att gemensamma teman som återkommer i flera av förvaltningarnas planer är exempelvis 
annonsutformning vid rekrytering, rekrytering via sociala medier och tydliggörande av karriärvägar. 
Samtidigt har ingen systematisk sammanställning eller analys gjorts av förvaltningarnas 
kompetensförsörjningsplaner och dess olika delar, menar de intervjuade, och det finns ingen 
övergripande kompetensförsörjningsplan för hela Borås Stad. Stadsledningskansliet uppger att 
man heller inte haft något uppdrag som avser dessa delar.

Intervjuade vid Stadsledningskansliet uppger att inga systematiserade personalekonomiska beräkningar 
genomförts såvitt de känner till i Borås Stad, men menar att det finns en förståelse och kunskap om att 
personalomsättning och andra personalfrågor medför olika typer av kostnader. Personalekonomiska 
bedömningar genomförs enligt de intervjuade regelbundet vid både Stadsledningskansliet och övriga 
förvaltningar. Med utgångspunkt i den kunskap och förståelse som finns sker ett personalekonomiskt 
arbete som bygger på samverkan mellan personalfunktioner och ekonomifunktioner. De intervjuade 
menar vidare att det genomförs olika former av beräkningar i personalfrågor, men inte på ett 
systematiserat eller strukturerat sätt.

Arbetet med KAL (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor, Löneutveckling)
På uppdrag av förhandlingsdelegationen har tre partssammansatta arbetsgrupper skapats. Syftet har 
varit att ta fram förslag till förbättringar inom områdena lönebildning, arbetsvillkor och kompetens- 
och personalförsörjning.15 KAL - grupper har genomförts inom områdena; förskola, grundskola, 
gymnasium, socialsekreterare och hälso- och sjukvårdsverksamhet. Handlingsplan har beslutats 
för respektive yrkesgrupper. 

Stadsledningskansliet uppger att handlingsplanerna från de genomförda KAL-grupperna medfört 
åtgärder som påverkat de berörda gruppernas löneutveckling positivt. Även inom andra områden 
har arbetet medfört förbättringar avseende förutsättningarna att rekrytera och behålla personal för 
berörda grupper menar man. 

2.2 Teoretiska utgångspunkter och definitioner

2.2.1 Personalekonomi
Den grundläggande idén i personalekonomi är att personalen är en organisations viktigaste resurs. 
Personal kan definieras på olika sätt och refereras ofta till som den resurs (i samspel med andra 
resurser) som står för organisationens totala produktion av intäkter eller tjänster. En av anledningarna 
till ett personalekonomiskt perspektiv är att personalen för många verksamheter är den största 
kostnadsposten. Personalekonomi innebär bl.a. att beskriva och analysera personalen i ekonomiska 
termer som en grund för beslut och styrning. 16  

15  Borås Stad; Arbetsgruppen KAL – handlingsplan förskola, grundskola och gymnasium
16  Catasús, Högberg & Johrén: Boken om Personalekonomi, 2013: s. 6f. Sveriges kommuner och landsting, 

Personalnyckeltal i kommuner och landsting, 2015: s9f. 
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2.2.2 Personalomsättning
Personalomsättning finns på alla arbetsplatser och kan ha både positiva och negativa konsekvenser 
för en verksamhet. Positiva konsekvenser kan ex. vara att det kommer in ny kunskap i organisationen 
eller att en nyanställd medarbetare på lång eller kort sikt utför arbetet på ett effektivare sätt. Negativa 
konsekvenser kan vara att organisationen förlorar viktig kompetens och erfarenhet eller att den 
nyanställde, åtminstone i början av anställningen, inte kan utföra arbetsuppgifterna lika väl. Det 
finns inga enhetliga definitioner angående när personalomsättning är hög eller låg (eller problematisk/
oproblematisk), utan det måste definieras utifrån vilka konsekvenser den har för en viss verksamhet 
eller organisation. Oavsett om en organisation har hög eller låg personalomsättning är det värdefullt 
att känna till vad en personalomsättning (rekrytering och återbesättning) kostar, inte minst som 
ett led i att definiera i vilken omfattning den är problematisk eller för hög eller för låg. En vanlig 
utgångspunkt är att ju mer en personalomsättning kostar ju lägre nivå har för hög personalomsättning.17

För att personalomsättning och personalrörlighet ska kunna analyseras för olika ändamål, är det 
viktigt att informationen som analysen bygger på uppfyller grundläggande krav. Det innebär att 
begreppen ska vara vedertagna och definierade.18  

Personalomsättning och personalrörlighet kan definieras på olika sätt. I Borås Stad används begreppet 
personalomsättning på följande vis:19 

Antal avslutade tillsvidareanställningar under perioden /medelantalet tillsvidareanställda under perioden 
(ex året) i %.

Eller på följande vis:20

Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning totalt i kommunen under året i procent av totalt 
antal tillsvidareanställda, i%.

Inom vissa nationella personalnyckeltal används istället begreppet avgångna tillsvidareanställda 
och då enligt nedan definition:21

Antalet avslutade tillsvidareanställningar under perioden/totala antalet tillsvidareanställda under perioden 
(ex. året) i %.

I granskningen kommer i huvudsak Borås Stads första definition av personalomsättning användas 
med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal och avslutade anställningar under året som lämnar 
kommunen för extern arbetsgivare. Så kallad extern personalomsättning. Begreppet avgångna 
tillsvidareanställda används i enlighet med ovanstående vid jämförelser med andra kommuner. Även 
om begreppen definieras olika baseras de i stora drag på samma typ av uppgifter varför jämförelser 
mellan de båda kan göras, men med försiktighet och i beaktande av skillnaden i definitionernas 
andra variabel (medelvärde kontra totalvärde) och periodens längd. 
 
Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stad inte har någon enhetlig definition för personalomsättning 
och hur den ska räknas fram, men att den första definitionen är den som i praktiken används i 
störst utsträckning.22

17  Johrén m.fl.: Boken om personalekonomi, 2013: s116f,  Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017: s 20ff.
18  Se ex. Liukkonen, Paula: Bemanningens ekonomi, 2016: Kap 4.  
19 Definitionen är förinställd i statistikmodulen till personalsystemet HEROMA vid beräkning av personalomsättning 

och i övrigt välanvänd i landet.
20  Borås Stad, personalekonomisk redovisning, 2016: s58
21  Sveriges kommuner och landsting, Personalnyckeltal i kommuner och landsting 2015: s22f. 
22  Användningen kommer av att definitionen är förinställd i personalstatistikmodulen i Heroma och att den används av 

samtliga förvaltningar vid framtagning av statistiskt material till kompetensförsörjningsplan, se Borås Stad; Manual för 

framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från Heroma PSTAT 2016-09-21. 
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2.2.3 Personalekonomiska beräkningar
Utifrån definitionen av personalekonomi och personalomsättning och syftet med granskningen har 
beräkningar genomförts.23 Beräkningarnas syfte är att illustrera effekter av personalomsättning i 
ekonomiska termer. Inom ramen för granskningen har även ett antal räkneexempel genomförts. 
Syftet med beräkningar och räkneexempel är att utgöra analys och grund för bedömning av om 
personalförsörjningens ändamålsenlighet.

Beräkningarna har genomförts med utgångspunkt i vedertagna beräkningsmodeller för 
personalomsättning.24 Värt att notera är att totala kostnader för att anställa en person innebär 
en summering av alla kostnader, direkta (exempelvis annonskostnad, konsultkostnad eller extern 
utbildning) såväl som indirekta (exempelvis tid för introduktion och inskolning, minskad effektivitet/
arbetskapacitet på grund av nyanställning eller vakanskostnader). 

Personalekonomiska beräkningar inom andra områden visar att kostnaderna som hamnar under 
indirekta kostnader i samband med introduktion och inskolning oftast är störst, i synnerhet om 
arbetet är komplicerat eller om det av andra skäl tar lång tid att komma upp i full produktion för en 
nyanställd. Förhållandena medför att beräkningarna i stor utsträckning påverkas av tidsanvändning 
för den nyanställde och övrig personal i dessa avseenden. Det medför också att kostnader för 
personalomsättning endast i mindre utsträckning är synliggjord i ordinarie budgetredovisning.25

De indirekta kostnaderna är svåra att få fram i exakta termer på grund av bl.a. variation mellan 
rekryteringar och svårigheter med exakthet i mätning/skattning av personalens tidsanvändning. 
Uppgifterna i dessa avseenden har i granskningen tagits fram i nära samverkan med berörda förvaltningar, 
som med utgångpunkt i erfarenhet av rekryterings-, inskolnings- och introduktionsrutiner gjort en 
kvalificerad bedömning av kostnaderna och tidsanvändningen. Det innebär att beräkningarna inte 
är exakta, men med utgångspunkt i förvaltningarnas kunskap om sin egen verksamhet kan deras 
uppskattade kostnader tillskrivas god representativitet.26

Samtliga beräkningar har sammanställts utifrån en försiktighetsprincip, vilket innebär att kostnader, 
tidsanvändning och andra variabler vid osäkerhet antingen tagits bort helt eller skattas i enlighet med 
lägsta genomförda bedömning. Detta medför att det finns tendenser till underskattning i materialet.27    

Beräkningarna har genomförts som framgår av bilaga 1 – Beräkningsmodell för personalomsättning.   

2.3 Personalomsättning i Borås Stad

2.3.1 Personalomsättningens utveckling och jämförelser
I syfte att kartlägga hur personalomsättningen ser ut i Borås Stad har sammanställningar gjorts avseende 
perioden 2015 till 2017. Sammanställningarna bygger på uppgifter från personalsystemet Heroma:s 
personalstatistikmodul (Heroma PSTAT) och avser extern personalomsättning av tillsvidareanställd 

23  Jfr. Johrén m.fl.: Boken om personalekonomi, 2013: s62f

24  Ibid. Även Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017: s 20 ff. Liukkonen: Bemanningens ekonomi, 

2016. Bedömningen om att modellerna är vedertagna görs med utgångspunkt i dess spridda användning inom 

universitetskurser inom det personalekonomiska området. Se ex: https://www.hkr.se/kurs/FE6691/kursplan;  https://

gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166,  https://edu.mah.

se/sv/Course/AV221S. Samt i dess användning i tidigare genomförda beräkningar, se ex: Vision; Kostnader för 

personalomsättning, 2015. 

25  Johrén m. fl.; Boken om personalekonomi 2013: s192f, Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017: s 20.  

26  Se ex. Skyrev; Vägledning för verksamhetsrevision, 2016: s 24ff. 

27  Jfr. Körner & Wahlgren; praktisk statistik, 2012: s10ff,

https://www.hkr.se/kurs/FE6691/kursplan
https://gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166
https://gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166
https://edu.mah.se/sv/Course/AV221S
https://edu.mah.se/sv/Course/AV221S
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personal.28 Sammanställningen har analyserats på tre olika sätt. Första analysen har genomförts per 
AID befattning,29 andra analysen har genomförts per personalgrupper för kommuner30och tredje 
analysen har genomförts per förvaltning. För att få en bild av i vilken utsträckning medarbetare slutar 
en tillsvidareanställning i Borås Stad för någon annan arbetsgivare inom respektive analysområde 
har sammanställningar gjorts avseende extern personalomsättning exklusive pensionsavgångar.31 
I redovisning av sammanställning avseende AID befattningar ingår de befattningar med över 10 
anställda.32 Sammanställningen redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

För hela Borås Stad visar sammanställningarna på följande utveckling för perioden: 

Diagram 1

Sammanställningen visar att personalomsättningen exklusive pensioner ökat i Borås Stad under perioden 
med sammanlagt 2,6 procentenheter. Ökningen skedde mellan 2015 och 2016 medan utvecklingen 
mellan 2016 och 2017 visar på en marginell minskning (0,3 procentenheter). Pensionsavgångarna 
var under perioden som högst 2016 (2,8 %) och som lägst 2017 (2,0 %).  I ett längre perspektiv har 
personalomsättningen (inkl. pensioner) ökat i Borås Stad med omkring 6 procentenheter sedan 2009.33 

Sammanställning av de AID etiketter som för perioden 2015-2017 har en extern personalomsättning 
(exkl. pensioner) över Borås Stads medelvärde för samma period om 10,1% visar på följande utfall. 

28  Uppgifterna har tagits fram i enlighet med beskrivningen avseende personalomsättning i: Borås Stad; Manual för 

framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från Heroma PSTAT 2016: s 6 ff. Uthämtade 

uppgifter har även stämts av med Stadsledningskansliets personal- och förhandlingsavdelning. 

29  Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd 

för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering. Se mer: Sveriges 

kommuner och landsting; Arbetsidentifikation (AID) – Handbok för kodning, 2015.  

30  Personalgrupper för kommuner bygger på sammanslagning av AID etiketter i större grupper. Se Sveriges kommuner 

och landsting; Personalgrupper för kommuner, 2017.

31  Pensionsavgångar har tagits fram via Heroma PSTAT avseende avgångskoder med orsak pension. 

32  Anledningen till avgränsningen är att vissa AID etiketter endast har ett fåtal anställda vilket medför att procentuell 

personalomsättning riskerar att se mycket hög ut i jämförelse. Samtliga AID etiketter finns dock redovisade i Bilaga 2.    

33  Borås Stad; Personalekonomisk redovisning, 2016: s 6.

8,3%

11,2% 10,9%

10,7%

14,0%
12,9%

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%

2015 2016 2017

Extern	personalomsättning,	 Borås	Stad	2015-2017

Extern	personalomsättning	exkl.	pension Extern	personalomsättning	inkl.	pension



12

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Tabell 1

Noterbart ur sammanställningen är att 9 av de 10 AID etiketter med högst personalomsättning, 
procentuellt, under de senaste tre åren företrädesvis finns inom s.k. mjuka verksamhetsområden.34 

Sammanställningen visar fortsatt att 3 av de 10 AID etiketter med högst personalomsättning gäller 
yrkesgrupper med arbetsuppgifter där det ingår olika former av myndighetsutövning.35 Vidare 
framgår att 3 av de 10 AID etiketter med högst personalomsättning avser yrkesgrupper som finns 
inom skolans elevhälsa.36   

Sammanställning av extern personalomsättning i Borås Stad exkl. pensioner avseende personalgrupper 
för kommuner, perioden 2015-2017, visar på följande utfall.37 

34  Mjuka nämner eller verksamhetsområden brukar användas som samlingsbegrepp för vård, skola, omsorg, socialtjänst 

m.m. Hårda nämnder eller verksamhetsområden brukar användas som samlingsbegrepp för tekniska områden. Se ex 

SOU 2004:107; Att pröva ansvar i kommuner och landsting 2004: 115ff.   
35  Biståndsbedömare, Fysisk samhällsplanerare och Socialsekreterare. Myndighetsutövning är 

ett förvaltningsrättsligt begrepp och omfattar beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets 

maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. I Sverige är en vanlig definition, hämtad ur den gamla 

förvaltningslagens 3 § (ÄFL 1971:290), ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”
36  Psykolog, Specialpedagog och Kurator. Se mer: https://www.boras.se/utbildningochforskola/grundskola/

elevhalsa.4.1bf797ef1589280df2c16590.html
37  I sammanställningen har personalkategorierna ”Dagbarnvårdare” och ”Övrigt vård och omsorg” tagits bort med 

anledning av att de innehåller mycket få anställda personer.

Befattning - AID Medel 

2015-2017

Befattning - AID Medel 

2015-2017

204510     Psykolog 35,2% 509090     Teknikarbete, annat 13,7%

301011     Sjukgymnast 34,4% 521012     Anläggningsarbete 13,5%

351012     Biståndsbedömare 29,1% 207011     Undersköterska, äldreomsorg 13,4%

501010     Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt 27,4% 151016     Handläggare, konsumentfrågor 13,3%

301010     Arbetsterapeut 24,8% 451013     Antikvarie 12,8%

401017     Specialpedagog 23,0% 501013     Miljö- och hälsoskyddsinspektör 12,7%

351014     Integrationshandläggare 22,3% 351011     Fältsekreterare 12,5%

352010     Kurator 21,5% 452013     Badmästare 12,3%

206011     Distriktssköterska 19,1% 104011     Rektor 11,8%

351010     Socialsekreterare 18,2% 402011     Fritidspedagog 11,4%

206014     Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik 18,1% 103511     Ledning, äldreomsorg 11,3%

106010     Ledning, köks- och måltidsarbete 16,1% 451090     Kulturarbete, annat 11,1%

403014     Studie- och yrkesvägledare 16,1% 101010     Ledning, administration 11,0%

109090     Ledning, annan 15,8% 101012     Ledning, personal 10,9%

401018     SFI-lärare 15,8% 151012     Handläggare, personal/löner 10,5%

207024     Vårdbiträde, äldreomsorg 15,0% 151010     Handläggare, övergripande 
 verksamhetsplanering

10,4%

151013     Handläggare, information 14,8% 103512     Ledning, funktionshindrade 10,4%

207021     Vårdare, gruppboende 14,7% 502090     Ingenjör, annan 10,4%

452011     Fritidsledare 13,8% 152090     Administratör, annan 10,3%
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Tabell 2

Sammanställningen bekräftar bilden av att personalomsättningen varit procentuellt högre inom 
mjuka verksamhetsområden avseende perioden. Detta då 9 av de 10 personalkategorier med högst 
personalomsättning (medelvärde) huvudsakligen finns inom vård, skola, socialtjänst m.m.

I syfte att kartlägga hur personalomsättningen ser ut per förvaltning har en sammanställning gjorts 
utifrån extern personalomsättning exklusive pensionsavgångar. Sammanställningen ger följande 
utfall för perioden 2015-2017.38

38  I sammanställningen har Revisionskontoret tagits bort med anledning av att förvaltningen har mycket litet 

antal anställda jämfört med övriga förvaltningar. Detta medför att en enskild personalomsättning ger mycket 

hög procentuell omsättning. På grund av organisationsförändring i Borås Stad som trädde i kraft 2017-01-01 

går jämförelser över tid inte genomföra med Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen då dessa förvaltningar inte fanns 2015 eller 2016. 

Organisationsförändringen innebär också att årsutfallet för respektive förvaltning avseende 2016 endast omfattar 

perioden 2016-01-01-2016-11-30. Detta eftersom den nya organisationen lades in i Heroma fr.o.m. 2016-12-01.

Personalgrupp 2015 2016 2017 Medel

25 Rehabilitering o förebygg. arb 12,9% 37,0% 35,3% 28%

28 Socialsekreterare 14,3% 26,9% 19,0% 20%

70 Teknisk handläggare 15,2% 24,7% 15,9% 19%

10 Sjuksköterska 15,3% 16,8% 17,2% 16%

61 Fritidsledare 11,1% 15,7% 14,7% 14%

31 Övrigt socialt o kurativt arb. 5,5% 19,0% 15,0% 13%

16 Vårdbiträde, vårdare m fl 10,0% 15,5% 11,9% 12%

13 Undersköterska, skötare 10,6% 11,7% 14,0% 12%

43 Fritidspedagog 6,2% 12,4% 15,5% 11%

46 Övrigt lärararbete 9,0% 11,0% 13,8% 11%

01 Ledningsarbete 10,2% 13,7% 8,8% 11%

04 Handläggararbete 8,5% 11,3% 10,4% 10%

34 Grundskollärare 9,4% 10,2% 10,1% 10%

58 Övrigt skol och förskolearbete 9,7% 2,9% 14,5% 9%

73 Ingenjörer 14,4% 9,9% 2,0% 9%

37 Gymnasielärare 5,5% 12,2% 7,8% 8%

40 Förskollärare 6,0% 8,4% 9,4% 8%

67 Övrigt kultur, turism o fritid 2,4% 10,5% 9,6% 8%

19 Personlig assistent 6,3% 11,5% 3,9% 7%

07 Administratörsarbete 5,1% 7,2% 8,2% 7%

79 Hantverkararbete m m 5,2% 4,8% 9,6% 7%

49 Barnskötare 5,4% 4,5% 7,6% 6%

85 Städ, tvätt o renhållningsarb. 4,9% 5,3% 4,8% 5%

55 Elevassistent 1,5% 6,7% 6,5% 5%

64 Bibliotekarie, biblioteksass. 2,5% 6,4% 4,9% 5%

82 Köks- och måltidsarbete 4,2% 4,5% 4,6% 4%

76 Tekniker 4,7% 1,2% 4,7% 4%

Totalt medelvärde 8,3% 11,2% 10,9% 10,1%
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Tabell 3

Sammanställningen visar att Miljöförvaltningen har högst procentuell personalomsättning sett till 
medelvärdet för de tre senaste åren, även om trenden är sjunkande. Även Samhällsbyggnadsförvaltningen 
har hög personalomsättning i jämförelse med andra förvaltningar under samma period, med en höjd 
omsättning särskilt under 2016. Avseende 2017 års personalomsättning har Vård- och äldreförvaltningen 
och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen högst personalomsättning med 15,9 % resp. 15 %. 

I syfte att kartlägga vilka arbetsgivare personal som avslutar sin tillsvidareanställning i Borås Stad 
söker sig till, har en sammanställning gjorts avseende avgångsvägar vid avslut av anställning.39 En 
sammanställning har även gjorts avseende vilka rekryteringsvägar ny tillsvidareanställd personal kommer 
från när de påbörjar sin anställning i Borås Stad. Uppgifterna bygger på kodning av avgångsvägar och 
rekryteringsvägar i Heroma PSTAT. Kodningen ska enlig uppgift från Stadsledningskansliet ske av 
ansvarig chef eller någon annan i samband med avslut/påbörjande av anställning. I praktiken finns 
svårigheter med kodningen av båda kategorierna enligt Stadsledningskansliet. Anledningen är dels 
att antalet koder inom båda kategorierna är många, och dels att inkodningen ofta inte genomförs som 
avsett.40 Sammantaget innebär detta att informationen som utgör underlag för sammanställningarna 
kan präglas av felkällor som medför svagheter i resultaten. Sammanställningen har trots detta 
genomförts med motiveringen att uppgifterna är den enda informationskällan på aggregerad nivå 
som finns att tillgå avseende rekryteringsvägar/avgångsvägar i Borås Stad. Sammanställningarna 
ger följande utfall. 

39  Uppgifterna är hämtade ur HEROMA-PSTAT. Uppgifter avseende tillsvidareanställda som antingen avslutat eller 

rekryterats till/från en extern arbetsgivare har tagits med i sammanställningen 
40  I Heroma PSTAT finns 90 möjliga koder avseende rekryteringsvägar och 81 möjliga koder för avgångsvägar. Koderna 

avser dels avgångs- eller rekryteringsväg samt orsakskod. Blanketten som används vid avslut av anställning har nyligen 

setts över av Stadsledningskansliet och justeringar har gjorts i syfte att förenkla inkodningen av avgångsväg och 

avgångsorsak

Förvaltning 2015 2016 2017 Medelvärde

Miljöförvaltningen (186) 18,8% 14,0% 12,2% 15,0%

Samhällsbyggnadsförvaltningen (192) 10,1% 15,9% 11,5% 12,5%

Tekniska förvaltningen (669) 11,9% 10,8% 6,3% 9,7%

Stadsdelsförvaltningen Norr (3321) 10,3% 11,9% - 11,1%

Stadsdelsförvaltningen Väster (3303) 7,0% 11,4% - 9,2%

Fritids- och folkhälsoförv. (418) 7,4% 11,9% 11,0% 10,1%

Sociala omsorgsförvaltningen (2161) 10,0% 10,5% 9,5% 10,0%

Gymnasie- o Vuxenutb. förvaltn (55) 6,3% 9,6% 7,0% 7,6%

Stadsdelsförvaltningen Öster (3001) 8,8% 8,7% - 8,8%

Stadsledningskansliet (135) 10,3% 6,9% 7,9% 8,4%

Kulturförvaltningen (482) 2,6% 8,3% 7,6% 6,2%

Servicekontoret (1063) 4,9% 4,9% 8,8% 6,2%

Arbetslivsförvaltningen (3335) 5,3% 6,4% 9,9% 7,2%

Lokalförsörjningsförvaltningen (374) 9,5% 7,1% 4,8% 7,1%

Förskoleförvaltningen (4147) - - 7,8% -

Grundskoleförvaltningen (4664) - - 10,1% -

Individ- o familjeomsorgsförv (4177) - - 15,0% -

Vård- och äldreförvaltningen (4423) - - 15,9% -

Totalt 8,3% 11,2% 10,9% 10,1%
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Diagram 2

Sammanställningen indikerar att andelen medarbetare som slutar i Borås Stad för en annan offentlig 
arbetsgivare ökat från 29 % till 39 % under perioden. Resultatet är dock osäkert, särskilt i beaktande 
av gruppen övriga som bl.a. innefattar avslutsvägar där ny arbetsgivare inte är känd. 

Diagram 3

Sammanställningen indikerar att Borås Stad i ökande omfattning rekryterar ny tillsvidareanställd 
personal från övriga offentliga arbetsgivare, detta då andelen som kommer från offentlig arbetsgivare 
ökat från 48 % till 65 % under perioden. Sammanställningen indikerar även att andelen nya 
medarbetare i Borås Stad som kommer från privat sektor minskat från 45 % till 25 % under perioden.  

Sammantaget visar genomförda sammanställningar att den externa personalomsättningen har 
en ökande trend i Borås Stad. Sett till de senaste tre åren har andelen medarbetare som lämnar en 
tillsvidareanställning i kommunen för någon annan arbetsgivare ökat med 2,6 procentenheter. 
Sammanställningarna visa även att de personal- och yrkesgrupper som har högst personalomsättning de 
senaste tre åren till betydande del återfinns inom vård, socialtjänst, skola och omsorgsarbeten. Avseende 
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förvaltningar har vård- och äldreförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen högst extern 
personalomsättning i Borås Stad 2017 åtföljt av Miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanställningarna som genomförts avseende externa avgångs- och rekryteringsvägar indikerar 
en ökande andel, både avseende avgångar till och rekryteringar från, andra offentliga arbetsgivare. 
En möjlig förklaring till förhållandena är en ökad personalrörlighet och konkurrens om personal 
mellan offentliga arbetsgivare i närområdet under de senaste tre åren. Utöver detta indikerar 
sammanställningarna tecken på att Borås Stad i allt mindre omfattning lyckas rekrytera personal 
från den privata sektorn samtidigt som andelen medarbetare som lämnar kommunen för privata 
arbetsgivare ökar. Underlagen till dessa sammanställningar är dock så pass svaga att inga säkra 
slutsatser kan dras. Stadsrevisionen kan i dessa avseenden konstatera att en kvalitetssäkring av 
uppgifterna avseende rekryterings- och avgångsvägar är nödvändig för att öka kunskapen om 
personalomsättningens utveckling i Borås Stad.   

Jämförelser med andra kommuner
I syfte att kartlägga hur personalomsättningen ser ut i Borås Stad i förhållande till andra kommuner 
har jämförelser genomförts med liknande kommuner och kommuner i närområdet. Jämförelserna 
bygger på uppgifter ur kommun och landstingsdatabasen KOLADA avseende personalnyckeltalet; 
Avgångna tillsvidareanställda under året, andel i %.41 Jämförelser har genomförts med de andra 
kommuner i Sverige som har över 100 000 invånare, men som inte ingår i kommungruppen storstad42 
(100-gruppen) och med övriga Sjuhärad.43 Uppgifterna har sammanställts för åren 2014-2016 då 
uppgifter för 2017 ännu inte finns tillgängliga. Samtliga uppgifter avser avgångna tillsvidareanställda 
inklusive pensionsavgångar.

Utvecklingen avseende avgångna tillsvidareanställda de tre senaste åren ger vid jämförelse följande 
utfall.

41  https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt Antal avgångna tillsvidareanställda dividerat med antal tillsvidareanställda 

föregående år, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Som avgångna räknas de personer som var 

tillsvidareanställda i kommunen år T-1 men inte år T. Med tillsvidareanställda avses här endast månadsavlönade. 

Avser kommunanställda i november månad enligt HÖK, SKL. Detta medför att pensionsavgångar ingår i begreppet 

”avgångna tillsvidareanställda”.
42  Jämförelsegruppen brukar kallas ”100-gruppen” och består av: Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Umeå, 

Huddinge, Eskilstuna, Uppsala, Lund, Jönköping, Helsingborg och Borås. Samtliga kommuner utom Huddinge 

tillhör kommungrupp B3. För mer information om kommungrupper se: Sveriges kommuner och landsting; 

Kommungruppsindelning 2017 – omarbetning av Sveriges kommungruppsindelning, 2017:12ff. 
43  Övriga Sjuhärad består av följande kommuner: Marks kommun, Ulricehamns kommun, Vårgårda kommun, 

Herrljunga kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun och Bollebygds kommun.

Diagram 4

9%

12%

8%
9%

10%9%

12%
13%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2014 2015 2016

Avgångna	tillsvidareanställda,	 andel	i	%	2014-2016

Borås Medel	100	gruppen Medel	övriga	sjuhärad

https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt


17

Personalomsättning i Borås Stad

Sammanställningen visar att andelen avgångna tillsvidareanställda ökar mer, och är högre i Borås 
Stad än i liknande kommuner i landet. Jämförelsen visar även att övriga sjuhäradskommuner både 
har en större ökning och högre andel av avgångna tillsvidareanställda än Borås Stad för perioden. 
Jämförelsen indikerar att personalomsättningen är högre 2016 och växer snabbare i Borås under 
2014-2016 än i jämförbara kommuner i landet men mindre än i övriga Sjuhärad.

En sammanställning av hela 100-gruppens resultat för perioden ger följande utfall. 

Diagram 5

Sammanställningen visar att Borås Stad gått från att ligga omkring medelvärdet för 100 gruppen 
2014 och 2015 till att 2016 ha näst högst andel avgångna tillsvidareanställda i jämförelsegruppen. 
Avseende 2016 hade endast Huddinge kommun högre andel avgångna tillsvidareanställda än Borås 
Stad.

2.3.2 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som lyder under Samhällsbyggnadsnämnden i Borås, bedriver 
kommunens verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion och 
lantmäteri. Samhällsbyggnadsförvaltningen består av fyra avdelningar; Plan- och bygglovsavdelningen, 
Geodataavdelningen, Lantmäteriavdelningen och Administrativa avdelningen. 

Samhällbyggnadsförvaltningen har under året haft extern personalomsättning som inte beror på 
pensionsavgångar inom yrkesgrupperna handläggare (lantmäteri), Planarkitekt, Ingenjör (GIS), 
lantmätare och Stadsarkitekt.44 Förvaltningen uppger att man under året genomfört analys av 
kompetensförsörjningen i förvaltningens plan för kompetensförsörjning. 

I intervjuer uppges att Samhällsbyggnadsförvaltningen har relativt hög personalomsättning, mycket 
beroende på pensionsavgångar men även på grund av att förvaltningen har personalgrupper som 
exempelvis plan- och bygglovsarkitekter, kartingenjörer m.m. där det råder en hög efterfrågan på 
arbetsmarknaden. Förvaltningen har svårt att rekrytera utbildad personal med erfarenhet inom 
dessa yrkesgrupper. Inlärningstiden för nyanställda för flera av förvaltningens yrkesgrupper uppges 
som lång, och merparten som rekryteras är unga och saknar erfarenhet inom berörda områden. 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att försöka stärka förvaltningens attraktionskraft i syfte 
att rekrytera och behålla personal med hög kompetens. 

44 Samhällbyggnadsförvaltningen har genomfört sina beräkningar under perioden 2017-11-27 – 2017-12-11 och antalet 

avgångar som tagits med i beräkningarna avser perioden 2017-01-01 – 2017-11-27
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Samhällsbyggnadsförvaltningen uppger att man försöker arbeta med att effektivisera verksamhetsprocesser, 
inskolningsstruktur och handläggningsrutiner i syfte att förbättra verksamheten och minimera 
följderna av rekryteringsproblem och personalomsättning.  
I intervjuer framkommer vidare att konsultanvändningen på förvaltningen ökat under de senaste åren. 
Så också under 2017 bl.a. på grund av personalomsättningen. Situationen innebär att förvaltningen 
måste köpa in konsulter i ökande omfattning för att klara av sina verksamhetsuppdrag. 

Om konsultanvändningen ska minska måste det anställas fler medarbetare inom berörda yrkesgrupper 
menar man. Samtidigt behövs konsulter också av andra skäl b.la för att göra buller- eller trafikutredningar 
i detaljplanearbetet, som blir allt mer komplicerat. Vissa konsulttjänster behöver förvaltningen 
oavsett personalomsättningen, men den totala användningen av konsulter ökar som följd av den. 
Utöver de faktiska kostnaderna för att hyra in konsulter, ökar även den administrativa belastningen 
på förvaltningen som kommer av att konsulterna behöver administreras och styras. 

Mot bakgrund av förvaltningens situation menar man att det krävs ytterligare åtgärder både av 
förvaltningen och centralt i Borås Stad för att stärka attraktionskraften med syfte att rekrytera och 
behålla kompetent personal.

Personalekonomiska beräkningar för Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggandsförvaltningen har uppskattat kostnaderna för personalomsättningen per yrkeskategori 
baserat på genomförda rekryterings- och inskolningsprocesser. I sina beräkningar har förvaltningen 
utgått från PO pålägg om 39,85% och att en heltidsanställd arbetar i genomsnitt 174 timmar/månad.

Kostnaderna per yrkesgrupp blir efter bearbetning i enlighet med beräkningsmodellen (Bilaga 1) 
som följer:45

Tabell 4 

Tabellen visar att ungefär 4 % av kostnaden för personalomsättning är direkta kostnader och 
övriga 96% är indirekta kostnader som går att hänföra till tidsanvändning för chef, medarbetare, 
HR-personal i samband med rekrytering, introduktion, inskolning och effektivitetsbortfall p.g.a. 
nyanställning. Merparten av de indirekta kostnaderna avser kostnader för inskolning (79%) följt av 
introduktion (12%). Rekrytering och avveckling utgör en mindre andel av kostnaderna (3 resp. 4%).

45 Avseende medelvärde har beloppen avseende Stadsarkitekt tagits bort vid sammanräkning av medelvärde. Anledningen 

är att kostnaden inom båda kostnadsposterna är så pass avvikande att det är att betrakta som extremvärden som i allt 

för stor utsträckning påverkar medelvärdet om det ska användas som schablon. Det innebär att medelvärdet är ett s.k. 

stympat medelvärde. Se mer: Körner & Wahlgren; praktisk statistik, 2012:s69ff, s80, s107ff. Medianvärden för samma 

uppställning är 16 547kr, 338 817kr och 353 009kr.     

Yrkesgrupp Direkta kostnader Indirekta kostnader Total kostnad

Handläggare 4 333 kr 297 897 kr 302 230 kr

Ingenjör 6 580 kr 354 838 kr 361 418 kr

Lantmätare 21 803 kr 322 797 kr 344 600 kr

Planarkitekt 11 290 kr 375 182 kr 386 472 kr

Planarkitekt 23 414 kr 296 974 kr 320 388 kr

Stadsarkitekt 146 000 kr 443 552 kr 589 552 kr

Total 213 420 kr 2 091 239 kr 2 304 659 kr

Medelvärde 13 484 kr 329 537 kr 343 021 kr
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin skattning av effektivitetsbortfallet i samband med inskolning 
och introduktion sammantaget gjort följande bedömning av inskolningskurvan på förvaltningen.46 

Diagram 6 

Inskolningskurvan visar procentuellt kapacitetsutnyttjande under introduktions- och inskolningstiden 
(det färgade fältet) och kapacitetsbortfallet för samma period (det streckade fältet).

En sammanställning av förvaltningens konsultkostnader visar att förvaltningen hade kostnader 
om c:a 6,2 miljoner kronor för konsulter under 2017. Merparten av kostnaderna (5,7 mkr) avser 
konsulter inom plan- och bygglovsområdet.47 Förvaltningen uppger att man under 2017 hade 
kostnader om c:a 2,4 miljoner kronor som avser kostnader för konsulter som kommer av vakanser och 
rekryteringsproblem där konsulten utför arbete som i normalfallet skulle utföras av ordinarie personal. 
Inkluderas merkostnader som konsultkostnaderna medför i de personalekonomiska beräkningarna 
blir utfallet följande för 2017.48 

   Exklusive konsulter 2 304 659 kr

   Inklusive konsulter 3 168 659 kr

Tabell 5

Slutsatser av Samhällbyggnadsförvaltningens beräkningar är att den externa personalomsättningen 
(exkl. pensioner och konsulter) kostat förvaltningen c:a 2 300 000 kr i personalekonomiska termer 
under 2017. Inkluderas merkostnaden för konsulter har personalomsättningen kostat förvaltningen 
c:a 3 100 000 kr.  Vidare slutsats är att en sammanställd schablonkostnad för en personalomsättning 
i förvaltningen uppgår till c:a 340 000 kr (exkl. konsultkostnad) eller c:a 480 000 kr (inkl. 
konsultkostnad). Kostnaderna handlar främst om effektivitetsförluster i samband med inskolning 
och om konsultkostnaderna inkluderas även om kostnader för vakanser. 

46 Inskolningskurvan avser procentuellt kapacitetsutnyttjande under inskolnings/introduktionstiden. Det blåmarkerade 

fältet utgör utnyttjad kapacitet och ska jämföras med en person/medarbetare som är inskolad och klar om 100% 

kapacitet. Inlärningskurvor kan användas för att räkna ut kostnader för inskolning. Se mer: Johansson & Johrén; 

Personalekonomi idag, 2017: s 21f. Johrén m.fl.; Boken om personalekonomi, 2013: 91f. 
47 Uppgifterna är hämtade ur ekonomisystemet Agresso; Ansvar 13*, MP mellan 9000;9999, Konto mellan 6500;6699 

exkl. 6570, 6662;6664, Period 201701;201713. I framräkningen har kostnader som avser övriga konsulter, arkitekter, 

geoteknikkonsulter och administrativa konsulter tagits med.
48 Utfallet är beräknat på en konsultkostnad om 600kr/tim. 
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I syfte att kartlägga kostnader för de senaste åren har en sammanställning gjorts utifrån personalomsättning 
vid Samhällbyggnadsförvaltningen avseende perioden 2015 - 2017. Sammanställningen baseras på 
den beräknade schablonkostnaden för 2017.49 Sammanställningen är att se som ett räkneexempel.   

 2015 2016 2017

Antal tillsvidareanställda 71 68 70

Personalomsättning (exkl. pensioner) 10,1% 15,9% 11,5%

Antal omsatta anställda (exkl. pensioner) 7 11 8

Total kostnad 2 380 000 kr 3 740 000 kr 2 720 000 kr

Förvaltningens intäkter och kommunbidrag 53 970 000 kr 60 090 000 kr 62 585 000 kr

Personalomsättningens kostnad i procent av intäkter exkl. konsulter 4,5% 6,1% 4,3% 

Tabell 6

Räkneexemplet visar att 4,3 % av förvaltningens totala intäkter 2017 gick åt till personalekonomiska 
omkostnader för personalomsättning. Inkluderas merkostnader för konsulter för 2017 blir utfallet 
istället 5,8 % i samma avseende.

2.3.3 Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, som lyder under individ och familjeomsorgsnämnden, 
arbetar med att ge stöd av olika slag till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra 
och utsatta situationer. Förvaltningen består av två verksamhetsområden, barn- och unga och vuxen. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har under året haft extern personalomsättning som inte beror 
på pensionsavgångar inom elva olika yrkesgrupper. Högst personalomsättning har förvaltningen haft 
inom yrkesgrupperna socialsekreterare och integrationshandläggare. Personalomsättningen avseende 
integrationshandläggare beror i huvudsak på att förvaltningen under året avvecklat boendeplatser 
för ensamkommande barn- och unga. 

I intervjuer uppger förvaltningen att personalomsättning för socionomer/socialsekreterare var som 
högst 2016, men det finns tendenser på att utvecklingen håller på att bromsas upp 2017. Antalet 
anställda socialsekreterare har över tid också ökat i Borås Stad. Förvaltningen har inte tidigare 
genomfört några personalekonomiska beräkningar inom förvaltningen. Uppföljning/analys av 
personalomsättningen har skett under året i Kompetensförsörjningsplan för Socionomer och i 
framtagandet av handlingsplan för socialsekreterare i KAL-gruppens arbete.

De senaste åren har socionomer blivit allt mer attraktiva på arbetsmarknaden och konkurrensen 
mellan olika arbetsgivare är stor för yrkesgruppen. Detta har medfört hög personalomsättning för 
yrkesgruppen på förvaltningen. Under 2016 kunde förvaltningen se en tydlig utveckling i att allt 
fler socialsekreterare bytte arbetsgivare, bl.a. till den privata konsultmarknaden som kunde locka 
personal med bättre löner, förmånligare arbetsvillkor och en annan typ av frihet och variation 
i arbetsuppgifter. Sammantaget innebär förhållandena, menar förvaltningen, att man fått allt 
svårare att rekrytera socionomer och besätta i synnerhet sina socialsekreterartjänster, med en ökad 
inhyrning av konsulter som följd. De socialsekreterare som man lyckas rekrytera är till största delen 
nyutexaminerade socionomer eller socionomer med begränsad erfarenhet i yrket. 

49 Räkneexemplet baseras avseende 2017 på de beräkningar för perioden 2017-01-01-2017-11-27 som 

Samhällsbyggnadsnämnden gjort. Kostnader avseende intäkter är hämtade från Borås Stads budget för respektive år 

och avser både kommunbidrag och övriga intäkter.   
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Under de senaste åren uppger förvaltningen att man även haft en markant ökning av fall där det 
anmäls att barn far illa. Situationen medför att förvaltningen har en svår personalsituation och 
stora rekryteringsproblem samtidigt som arbetsbelastningen för verksamheterna ökat. Följden har 
blivit en problematisk situation inom barn- och familjeområdet, och förvaltningen anger att man 
haft svårt att klara den lagstiftade nivån inom verksamheten. Arbetsbelastningen har varit hög för 
befintlig personal med arbetsmiljöproblem som följd. De intervjuade menar att förvaltningen ändå 
lyckats leva upp till lagstiftningens intentioner, bl.a. tack vare en stabil och erfaren enhetschefsgrupp 
som man lyckats behålla på förvaltningen. Inköp av konsulttjänster har dock varit nödvändig för att 
verksamheten ska klara av sina verksamhetsuppdrag. Förvaltningen uppger att det finns mycket få, 
om ens några, tillfällen där inköp av konsulter är att föredra framför att anställa egna socialsekreterare 
på förvaltningen. Det finns kvalitetsproblem med konsulterna genom att kontinuiteten för klienterna 
försämras och att de medför mycket merarbete för övriga anställda på förvaltningen i form av 
introduktion, administration och metodhandledning m.m. Dessutom är de ungefär dubbelt så 
kostsamma. 

De intervjuade uppger att det finns situationer där förvaltningen haft möjlighet att rekrytera kvalificerad 
personal, men där rekryteringen inte blivit av p.ga. att man inte fått tillmötesgå de sökandes lönekrav. 
Borås Stads centraliserade lönesättning medför problem i dessa fall, menar man. Förvaltningen har 
kunskap om arbetsmarknaden och kan attrahera personal, men det händer att rekryteringar inte 
blir av då man inte har mandat att tillmötesgå den sökandes lönekrav. Ibland kan det röra sig om 
mycket små lönesummor som gör att man tappar den sökande. Följden blir att förvaltningen får 
hyra in konsulter istället menar man. 

Inom arbetet i KAL gruppen har beslutats att ett pilotprojekt med decentraliserad lönesättning ska 
genomföras inom vård- och äldreförvaltningen, vilket förvaltningen ser som positivt och kommer följa. 
Förvaltningen menar vidare att arbetet i KAL gruppen lett till en handlingsplan för yrkesgruppen 
socialsekreterare som bl.a. syftar till att höja lönenivån för socialsekreterare som arbetar med barn- 
och unga, vilket förvaltningen ser som positivt och nödvändigt.  
   
Förvaltningen uppger att man måste jobba mer med analys och uppföljning av personalomsättningen 
kopplat till åtgärder. HR-avdelningen på förvaltningen får i första hand arbeta med att lösa olika 
former av akuta frågor och arbeta operativt och det är oklart vart det strategiska mandatet finns 
mellan förvaltningen och de centrala personalfunktionerna i Borås Stad. Förvaltningens strategiska 
roll i HR frågor behöver klargöras och förstärkas, menar man och en önskvärd situation är att 
förvaltningens HR resurser kunde arbeta mer proaktivt, innan personal väljer att byta arbetsgivare 
och med tydligare budgetförutsättningar. Om personalomsättningen på förvaltningen ska minska 
behöver ytterligare åtgärder genomföras, utöver de som Borås Stad redan fattat beslut om. Förvaltningen 
uppger att de ser förtydligat och förstärkt mandat för åtgärder och avsättande av resurser som en 
viktig del i det arbetet.    

Personalekonomiska beräkningar för Individ- och familjeomsorgsnämnden
Med utgångspunkt i antalet personer som rekryterats på förvaltningen under året har det inom ramen 
för granskningen inte kunnat genomföras beräkningar för samtliga yrkesgrupper eller rekryteringar. 
Av den anledningen har beräkningar genomförts avseende den yrkesgrupp där förvaltningen uppgett 
att personalomsättningen är mest problematisk, vilken är socionomer/socialsekreterare. I intervjuer 
framgår att förvaltningen haft 10 heltidsanställda socionomkonsulter sammantaget under 2017 och 
att kostnaden för varje konsult i genomsnitt uppgår till 600kr/timma.50 

50 Uppgifterna stämmer väl med Ekonomisystemet Agresso; Ansvar 26*, MP mellan 9000;9999, Konto = 4810, Period 

201701;201713 som anger en total konsultkostnad om c:a 11,8 mkr för 2017.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har uppskattat kostnaden för personalomsättning för gruppen 
socialsekreterare baserat på genomförda rekryterings- och inskolningsprocesser. I sina beräkningar 
har förvaltningen utgått från ett PO-pålägg om 38,33 % och att en heltidsanställd arbetar 165 
timmar/månad. 

Kostnader för yrkesgruppen blir efter bearbetning i enlighet med beräkningsmodellen (bilaga 1) 
som följer avseende kostnad per omsatt medarbetare. 

Yrkesgrupp Direkta kostnader Indirekta kostnader Total kostnad

Socialsekreterare              13 000 kr                481 204 kr         494 204 kr 

 Tabell 7

Inkluderas kostnader för konsulttjänster som förvaltningen har för yrkesgruppen med anledning 
av vakanser och rekryteringssvårigheter blir utfallet följande.

Yrkesgrupp Direkta kostnader Indirekta kostnader Total kostnad

Socialsekreterare              552 000 kr                481 204 kr         1 033 204 kr 

 Tabell 8

Förvaltningen har haft sammanlagt 12 omsatta socialsekreterare under 2017, vilket ger en total 
kostnad i utifrån schablonberäkningen för yrkesgruppen i enlighet med nedanstående.

Exklusive konsulter 5 930 453 kr
    Inklusive konsulter 12 398 453 kr

Tabell 9

Tabellen (tabell 5) visar att ungefär 3 % av kostnaden för personalomsättning är direkta kostnader 
och övriga 97 % är indirekta kostnader som går att hänföra till tidsanvändning för chef, medarbetare 
HR-personal m.m. i samband med rekrytering, introduktion, inskolning och effektivitetsbortfall 
p.g.a. nyanställning. Inkluderas konsultkostnaderna blir utfallet istället att 53 % är direkta kostnader 
och övriga 47 % är indirekta kostnader. Merparten av kostnaderna avser kostnader för inskolning (74 
%) följt av avveckling (16%). Rekrytering och introduktion utgör en mindre andel av kostnaderna 
(7 resp. 3 %). Inkluderas konsultkostnaderna blir utfallet istället avveckling och vakanser (60 %), 
inskolning (35 %), rekrytering (3 %) och introduktion (1 %).  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i sin skattning av effektivitetsbortfallet i samband 
med inskolning och introduktion sammantaget gjort följande bedömning av inskolningskurvan 
på förvaltningen för socionomer/socialsekreterare.51 

51  Se not 46.
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Diagram 7

Inskolningskurvan visar procentuellt kapacitetsutnyttjande under introduktions- och inskolningstiden 
(det färgade fältet) och kapacitetsbortfallet för samma period (det streckade fältet).

Slutsatser av Individ- och familjeomsorgsförvaltningens beräkningar är att den externa 
personalomsättningen av socionomer (exkl. pensioner och konsulter) kostat förvaltningen c:a 
5 900 000 kr i personalekonomiska termer under 2017. Vidare slutsats är att en sammanställd 
schablonkostnad för en personalomsatt socialsekreterare i förvaltningen uppgår till c:a 490 000 
kr. Kostnaderna handlar främst om effektivitetsförluster i samband med inskolning. Inkluderas 
kostnaderna för konsulter uppgår den totala kostnaden till c:a 12 300 000 kr och en personalomsatt 
socialsekreterare kostar c:a 1 000 000 kr. 

Då förvaltningen endast funnits under 2017 har ingen kartläggning av kostnadsutvecklingen över tid 
kunnat genomföras. Istället har en sammanställning gjorts utifrån den beräknade  schablonkostnaden 
för 2017. Utfall för 2017 blir som följer avseende yrkesgruppen socialsekreterare.52 Sammanställningen 
är att se som ett räkneexempel. 

 2017

Antal tillsvidareanställda socialsekreterare 93
Personalomsättning (exkl. pensioner) 12,9 %

Antal omsatta socialsekreterare 12
Total kostnad exkl. konsulter 5 900 000 kr
Total kostnad inkl. konsulter 12 300 000 kr

Förvaltningens intäkter och kommunbidrag 432 700 000 kr
Personalomsättningens kostnad i procent av intäkter exkl. konsulter 1,4 %
Personalomsättningens kostnad i procent av intäkter inkl. konsulter 2,8 %

 Tabell 10

52 Räkneexemplet baseras på de beräkningar för perioden 2017-01-01-2017-12-31 som individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen gjort. Uppgifter om förvaltningens intäkter och kommunbidrag är hämtade från Borås 

Stad; Budget 2017.
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Räkneexemplet visar att 2,8 % av förvaltningens totala intäkter 2017 gick åt till personalekonomiska 
omkostnader för personalomsättning avseende socionomer. 

2.3.4 Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningens, som lyder under miljö- och konsumentnämnden arbetar med att att se till 
att lagar och regler följs för miljöfarlig verksamhet, boendemiljö, livsmedelshantering, receptfria 
läkemedel, alkohol och tobak. Miljöförvaltningens konsumentrådgivare ger information, råd och 
stöd när det gäller konsumenters rättigheter och skyldigheter och förvaltningens ekonomiska 
rådgivare ger stöd till skuldsatta personer. Förvaltningen arbetar i övrigt bland annat med naturvård 
och miljöövervakning, energi- och klimatrådgivning samt med hållbarhetskommunikation. 
Myndighetsutövningen på förvaltningen syftar till att säkerställa Boråsarnas hälsa och säkerhet, 
en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås samt att 
motverka brottslighet. Förvaltningen är indelad i fem avdelningar; Verksamhetsstöd, Budget- och 
skuldrådgivning, Livsmedelskontroll, Miljöstrategi och Miljötillsyn.   

Miljöförvaltningen har under året haft extern personalomsättning som inte beror på pensionsavgångar 
inom yrkesgrupperna Handläggare (övergripande verksamhet, information och miljöfrågor), Ledning 
och Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Högst personalomsättning har förvaltningen haft inom 
yrkesgruppen Miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Miljöförvaltningen uppger vid intervju att förvaltningen haft hög personalomsättning under en längre 
tid. Särskilt stor har omsättningen varit inom verksamhetsområdet miljötillsyn och just nu finns 
det 4 - 5 medarbetare på avdelningen som har mer än 3 års erfarenhet i yrket. Särskilt svår uttrycker 
förvaltningen att personalomsättningen var 2016 då sammantaget 120 års yrkeserfarenhet slutade 
på förvaltningen. Den personal som rekryterades samma år hade sammanlagt 3 års yrkeserfarenhet. 
De senaste årens personalomsättning har inneburit ett betydande kvalitets- och effektivitetstapp 
på förvaltningen, menar man. Hur stort är svårt att uppskatta, men förvaltningen konstaterar 
att personalomsättningen medför konsekvenser genom att förvaltningen inte klarar av att utföra 
sina olika tillsynsuppdrag fullt ut. Förvaltningen arbetar med att förbättra sina verksamhets- och 
rekryteringsprocesser i syfte att minimera problemen.  Det är dock svårt när personalomsättningen 
fortsatt är hög och konkurrensen från andra arbetsgivare blir allt hårdare. Flera av förvaltningens 
yrkesgrupper är mycket attraktiva på den privata arbetsmarknaden, bl.a. som en följd av den pågående 
högkonjunkturen inom byggbranschen.

Förvaltningen håller avslutssamtal med alla som slutar på förvaltningen, och den övervägande delen av 
de som slutat under 2017 har gjort det av löneskäl. Men förvaltningen anger även att arbetsmiljöfrågorna 
och stress/arbetsbelastning är viktiga faktorer för att medarbetare ska stanna kvar på förvaltningen. 
Inom arbetet med detaljplaner anger de intervjuade att förvaltningen haft svårigheter under 2017. 
Bemanningen på förvaltningen är underdimensionerad för att klara av arbetsuppgifterna i dessa 
delar vilket lett till en pressad arbetssituation för medarbetarna som ska utföra arbetet. Det har även 
fått till följd att förvaltningen inte kunnat genomföra ex. bullerutredningar i tillräcklig omfattning 
och att Samhällsbyggnadsförvaltningen fått köpa in konsulttjänster istället. 

Vidare menar förvaltningen att man har en generellt svår personalsituation till följd av att hela 
förvaltningen har underdimensionerad budget i förhållande till personalkostnad och uppdrag. 
Förvaltningen har inte budgetmedel för all personal 2018 som det ser ut nu. Det är först under 2017 
dessa förhållanden blivit kända på förvaltningen, detta då vissa kostnader tidigare täcktes upp av 
driftbidraget för Orangeriet. Situationen innebär oro hos förvaltningens personal och de intervjuade 
menar att arbetsmiljöproblem blir följden när förvaltningen inte har balans mellan budgetförutsättningar 
och personalförutsättningar. Förhållandena innebär enligt de intervjuade att förvaltningen inte 
kommer kunna fullgöra alla sina verksamhetsuppdrag under befintliga förutsättningar under 2018. 
Under en längre tid har förvaltningen haft svårt att få överblick över personalsituationen på förvaltningen. 
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Detta då man helt saknar egna HR-resurser och endast har kunnat hyra in c:a 25-50 % av en 
heltidstjänst av annan förvaltning i mån av överskottskapacitet på hemförvaltningen. Under 2017 
har förvaltningens tillgång till HR-stöd succesivt minskat i takt med bl.a. kraftigt ökat behov av 
rekryteringsarbete på hemförvaltningen. Behovet av HR-stöd på förvaltningen bedöms enligt de 
intervjuade till en heltidstjänst under åtminstone 1-2 års tid. Det är först under senare delen av 
2017, efter att man fått tillgång till en HR-funktion på 25 %, som man börjat få en bild av hur 
personalomsättningen och andra personalfrågor ser ut på förvaltningen. Förvaltningen har under 
2017 gjort en kompetensförsörjningsplan. Förvaltningens höga personalomsättning behöver bli 
föremål för ytterligare analys och åtgärder, men i slutändan menar förvaltningen att man inte har 
budgetmedel eller erforderliga personalresurser, så som ex. HR-stöd, som det ser ut nu för att göra 
några egna satsningar i syfte att minska personalomsättningen.

Personalekonomiska beräkningar för Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen har uppskattat kostnaderna för personalomsättningen för alla sina yrkeskategorier 
baserat på genomförda rekryterings- och inskolningsprocesser, och redovisar genom medelvärde för 
hela förvaltningens personal. I sina beräkningar har förvaltningen utgått från PO pålägg om 39,85 
% och att en heltidsanställd arbetar i genomsnitt 165 timmar/månad.

Kostnader för yrkesgrupperna på förvaltningen blir efter bearbetning i enlighet med beräkningsmodellen 
(bilaga 1) som följer avseende kostnad per omsatt medarbetare.

Yrkesgrupp Direkta kostnader Indirekta kostnader Total kostnad

Medelvärde, alla personalgrupper              10 000 kr                470 022 kr         480 022 kr 

Tabell 11
 
Förvaltningen har under året inte haft några kostnader för konsulttjänster med anledning av vakanser 
eller rekryteringssvårigheter.

Förvaltningen har haft sammanlagt 7 omsatta medarbetare under 2017, vilket ger en total kostnad 
i utifrån schablonberäkningen för förvaltningen om 3 360 151 kr för perioden.

Tabellen (tabell 9) visar att ungefär 2 % av kostnaden för personalomsättning är direkta kostnader 
och övriga 98% är indirekta kostnader som går att hänföra till tidsanvändning för chef, medarbetare, 
HR-personal m.m. i samband med rekrytering, introduktion och inskolning och effektivitetsbortfall 
p.g.a. nyanställning. Merparten av kostnaderna avser kostnader för inskolning (75%) följt av avveckling 
(9 %) och introduktion (9%). Rekrytering utgör en mindre andel av kostnaderna (7 %).

Miljöförvaltningen har i sin skattning av effektivitetsbortfallet i samband med inskolning och 
introduktion sammantaget gjort följande bedömning av inskolningskurvan på förvaltningen för 
sina personalgrupper.53 

53  Se not 46.
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Diagram 8

Inskolningskurvan visar procentuellt kapacitetsutnyttjande under introduktions- och inskolningstiden 
(det färgade fältet) och kapacitetsbortfallet för samma period (det streckade fältet).

Slutsatser av Miljöförvaltningens beräkningar är att den externa personalomsättningen av medarbetare 
(exkl. pensioner) kostat förvaltningen c:a 3 300 000 kr i personalekonomiska termer under 2017. Vidare 
slutsats är att en sammanställd schablonkostnad för en personalomsatt medarbetare i förvaltningen 
uppgår till c:a 480 000 kr. Kostnaderna handlar främst om effektivitetsförluster i samband med 
inskolning. 

I syfte att kartlägga kostnader för de senaste åren har en sammanställning gjorts utifrån personalomsättning 
vid Miljöförvaltningen avseende perioden 2015 - 2017. Sammanställningen baseras på den beräknade 
schablonkostnaden för 2017.54 Sammanställningen är att se som ett räkneexempel.  
 

 2015 2016 2017

Antal tillsvidareanställda 48 52 58
Personalomsättning (exkl. pensioner) 18,80 % 14,00 % 12,20 %

Antal omsatta anställda (exkl. pensioner) 9 7 7
Total kostnad  4 320 000 kr  3 360 000 kr  3 360 000 kr 

Förvaltningens intäkter och kommunbidrag  32 951 000 kr 36 912 000 kr 40 799 000 kr 
Personalomsättningens kostnad i procent av intäkter 13,1% 9,5% 8,3%

Tabell 12

Räkneexemplet visar att 8,3 % av förvaltningens totala intäkter 2017 gick åt till personalekonomiska 
omkostnader för personalomsättning.

2.4 Sammanfattning av de personalekonomiska beräkningarna 
Sammanfattningsvis visar genomförda personalekonomiska beräkningar att en personalomsatt 
medarbetare i berörda förvaltningar kostar mellan 340.000 kr – 490.000 kr exklusive ev. konsultkostnader. 
Merparten av kostnaderna avser tids- och effektivitetsbortfall som kommer av rekrytering, introduktion 
och inskolning av en ny medarbetare. 
Samtliga vidtalade förvaltningar skattar sin personalomsättning som hög och problematisk, särskilt 

54 Räkneexemplet baseras på de beräkningar för perioden 2017-01-01-2017-12-31 som Miljöförvaltningen gjort. 

Kostnader avseende intäkter är hämtade från Borås Stads budget för respektive år och avser både kommunbidrag och 

övriga intäkter.   
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avseende de yrkesgrupper där det råder stor konkurrens om arbetskraften. Vidare påtalar samtliga 
förvaltningar att svårigheterna är så pass omfattande att de påverkar verksamhetens resultat, antingen 
genom svårigheter att genomföra verksamhetsuppdragen eller genom att inköp av konsulter är 
nödvändiga för att verksamhetsuppdragen ska kunna genomföras. Två av de granskade förvaltningarna 
uppger därutöver att personalomsättningen även får negativa följdverkningar för befintlig personal 
i form av ökad arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö. 

Samtliga intervjuade förvaltningar har genomfört egen analys av b.la personalomsättning inom ramen 
för förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan under året, men merparten av förvaltningarna 
efterfrågar utökat analysstöd och klargörande av beslutsmandat och bemanningsförutsättningar inom 
HR-området. Merparten av förvaltningarna efterfrågar även utökad dialog och riktade budgetmedel 
i syfte att vidta åtgärder lokalt och centralt i Borås Stad för att minska personalomsättningen. 

Personalekonomiska beräkningar och räkneexempel visar fortsatt att den totala personalekonomiska 
kostnaden för personalomsättning för Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen och för 
socionomer/socialsekreterare vid individ- och familjeomsorgsförvaltningen, inklusive merkostnader 
för konsulter, uppgår till omkring 18 800 000 kr. De visar även att en minskning av antalet omsatta 
medarbetare med två medarbetare per förvaltning (vilket motsvarar minskad personalomsättning 
per förvaltning/per yrkesgruppen socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
om c:a 2-3 %) skulle minska kostnaderna med c:a 3 900 000 kr. Totalt omfattar de genomförda 
beräkningarna c:a 2,6 % av Borås Stads tillsvidareanställda.   
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads kompetensförsörjning ur ett personalekonomiskt perspektiv. 
Utgångspunkten i granskningen är en personalekonomisk analys av Borås Stads personalomsättning 
och den huvudsakliga granskningsfrågan är om kompetensförsörjningen är ändamålsenlig ur ett 
personalekonomiskt perspektiv. Ändamålsenlighet innefattar dels att leva upp till lagar och regler 
inom olika områden, men även att uppfylla Kommunfullmäktiges beslut i policys, program och 
andra styrdokument. 

I en förstudie har Samhällsbyggnadsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Miljö- 
och konsumentnämnden identifierats som nämnder med en hög personalomsättning i relation till 
merparten av andra förvaltningar i Borås Stad. Personalekonomiska beräkningar i granskningen 
avser dessa nämnder/förvaltningar med utgångspunkt i tillsvidareanställd personal som lämnar Borås 
Stad för andra arbetsgivare. Beräkningar och räkneexempel bygger på kvalificerade uppskattningar 
av kostnader och tidsanvändning som förvaltningarna genomfört.

Stadsrevisionen granskade 2015 Borås Stads personalpolitik och bedömningen var b.la att bristerna 
i den förda personalpolitiken var så betydande att den inte kunde betraktas som ändamålsenlig givet 
att ändamålet var att Borås Stad ska kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Innevarande 
granskning bekräftar till största delen granskningsresultaten från 2015, men Stadsrevisionen kan 
samtidigt konstatera att insatser som syftar till att åtgärda bristerna har genomförts i viss utsträckning.  

Granskningen visar att allt fler medarbetare i Borås Stads förvaltningar valt att lämna kommunen för 
andra arbetsgivare under de tre senaste åren. Personalomsättningen har ökat med 2,6 procentenheter 
under denna period. Borås Stads personalomsättning växer snabbare och är högre jämfört med liknande 
kommuner i Sverige (100-gruppen) sett till samma period. I jämförelse med kranskommunerna 
ser utvecklingen bättre ut, och övriga Sjuhäradskommuner har en högre personalomsättning än 
Borås Stad. 

De yrkes- och personalgrupper som under jämförelseperioden har haft högst personalomsättning 
återfinns till betydande del inom verksamhetsområdena vård, skola, omsorg och socialtjänst samt 
inom myndighetsutövande yrken och skolans elevhälsa. Avseende de nämnder/förvaltningar som 
granskningen avser har samtliga tre förvaltningar jämförelsevis hög personalomsättning under 
antingen de tre senaste åren eller avseende 2017. Granskningen visar att personalomsättningen 
inom dessa förvaltningar i stor utsträckning avser personalgrupper som det råder hög konkurrens 
om på arbetsmarknaden, och där Borås Stad har betydande svårigheter att rekrytera och bibehålla 
kompetent personal.  

Granskningen visar fortsatt att personalomsättningen i Borås Stad under året analyserats genom 
kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå. För Borås Stad som helhet följs personalomsättningen 
upp inom ramen för den personalekonomiska redovisningen (PEK) årligen. Uppföljningen baseras 
i huvudsak på avgångna tillsvidareanställda inklusive pensionsavgångar, som inte ger en fullt ut 
korrekt bild av personalomsättningen avseende de medarbetare som väljer att byta arbetsgivare. 
Personalekonomisk analys och systematisk koppling till ekonomiska perspektiv och kostnader saknas 
i stor utsträckning. Kunskapen om personalomsättningens utveckling och orsaker i Borås Stad är 
bristfälliga i vissa avseenden. Upprättade kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå analyseras 
inte på aggregerad nivå och strukturerade personalekonomiska beräkningar saknas i Borås Stad. 
Granskningen visar fortsatt på oklara förhållanden när det gäller roller, mandat och ansvar inom 
HR-området. Vissa förvaltningar påtalar att bristen på HR-personal inom verksamheten medför 
begränsad förmåga till strategiskt perspektiv och arbete inom området. Merparten av granskade 
förvaltningar menar att de har goda kunskaper om marknadsförutsättningar, men begränsat mandat 
och utrymme till att genomföra och bekosta åtgärder i syfte att minska personalomsättningen. 
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Lönefrågan anges bl.a. som central i sammanhanget, där Borås Stads centraliserade lönesättning 
bidrar till svårigheter i kompetensförsörjningen.

Borås Stad har under 2017 genomfört tre partssammansatta arbetsgrupper i syfte att förbättra 
arbetsvillkor och kompetens- och personalförsörjning (KAL). Granskningen visar att KAL-gruppernas 
arbete syftat mot en positiv utveckling för berörda yrkesgrupper avseende förmågan att attrahera och 
behålla personal, bl.a. genom beslutade satsningar inom lönebildning, arbets- och karriärvillkor.     

Stadsrevisionens bedömning är att personalomsättningen blir allt mer problematisk i Borås Stad som 
helhet. Konstaterade brister i analys/uppföljning inom personalområdet medför svårigheter för Borås 
Stad att bedöma utveckling och konsekvenser av personalomsättningen för kommunens verksamheter 
på kort och lång sikt. Bristerna innebär att omfattning och kostnader/ekonomiska konsekvenser 
av personalomsättningen inte är tillräckligt synliggjorda. Kunskapen om personalomsättningens 
utveckling, orsaker och konsekvenser behöver fördjupas och kopplingen till ekonomiska och 
verksamhetsmässiga perspektiv säkerställas. 

Kompetensförsörjningsplaner på förvaltningsnivå har under året bidragit med kunskap för varje 
specifik förvaltnings förutsättningar och förhållanden. Stadsrevisionen bedömer att arbetet med 
kompetensförsörjningsplanerna är ett steg i rätt riktning mot en mer ändamålsenlig analys och 
uppföljning av personalomsättningen i Borås Stad. Förutsättningarna för förvaltningarnas möjligheter 
till analys och åtgärder behöver dock klargöras och tillgång till ändamålsenliga resurser för arbetet 
säkerställas. I sken av personalomsättningens totala utveckling i Borås Stad behöver det genomföras 
ytterligare åtgärder för att staden på sikt ska kunna leva upp till det personalpolitiska programmets 
formuleringar om konkurrenskraftiga arbetsvillkor som säkerställer personalförsörjningen. 
  
De beräkningar som genomförts i granskningen visar att en personalomsatt medarbetare kostar i 
genomsnitt mellan 340 000 kr och 490 000 kr exklusive ev. konsultkostnader. Inkluderas konsultkostnader 
ökar kostnaden till mellan 480 000 kr och 1 000 000kr. Totalt har personalomsättningen kostat 
omkring 18 800 000 kr för personal i granskade grupper avseende 2017. Beräkningar som genomförts 
i granskningen avser 2,6 % av Borås Stads tillsvidareanställda. Sett i relation till berörda nämnders/
förvaltningars totala ekonomiska intäkter under 2017 visar räkneexempel att mellan 2,8 % till 8,3 
% gått åt till personalekonomiska omkostnader för personalomsättning istället för att generera 
välfärd eller andra tjänster, i linje med respektive förvaltnings verksamhetsuppdrag, till Borås Stads 
medborgare.

Vidtalade förvaltningar anger i granskningen stora problem med att lyckas genomföra sina 
verksamhetsuppdrag under rådande förhållanden. Följden av en problematisk personalomsättning 
uppges bli kostsam inhyrning av externa konsulter eller att verksamhetsuppdragen riskerar att inte 
kunna genomföras fullt ut. Personalomsättningen medför därutöver konsekvenser i form av ökad 
arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö för den personal som väljer att stanna kvar i förvaltningarna.

Personalomsättning är en naturlig del av förvaltningarnas verksamhet i viss utsträckning och 
vissa kostnader kommer alltid att finnas som en konsekvens av att medarbetare börjar och slutar 
sina anställningar av olika orsaker. Bedömningen av när personalomsättning är för hög måste 
genomföras i relation till dess ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Med utgångspunkt 
i de kostnader och konsekvenser som blottläggs i granskningen finner Stadsrevisionen stöd för 
bedömningen att personalomsättningen är för hög i granskade nämnder/förvaltningar. Även om 
genomförda beräkningar och räkneexempel till största del berör yrkesgrupper med jämförelsevis 
hög kostnad per omsatt medarbetare medför förhållandena enligt Stadsrevisionens bedömning 
risker för att de personalekonomiska kostnaderna för personalomsättning totalt i Borås Stad är 
betydande. Granskningen identifierar ett antal yrkesgrupper där beräkningar inte genomförts där 
personalomsättningen riskerar att vara för hög, med åtföljande risker för negativa följdverkningar 
både avseende verksamhetsresultat och den befintliga personalens arbetsvillkor.  
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Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att personalomsättningen i Borås Stad ökat under 
de senaste tre åren. Analys och uppföljning av personalomsättningen brister inom flera områden. 
Personalomsättningen tydliggörs inte fullt ut och systematisk koppling till ekonomiska perspektiv 
saknas. Det strategiska arbetet inom HR området präglas av oklara mandat, roller och ansvar där 
berörda förvaltningars utrymme och förutsättningar för åtgärder inte är tillräckligt tydliggjorda. 

Personalomsättningen i granskade förvaltningar bedöms som för hög, med svårigheter att genomföra sina 
verksamhetsuppdrag och försämrad arbetsmiljö som följd. Stadsrevisionen bedömer att förhållandena 
medför en situation där ytterligare åtgärder i syfte att minska personalomsättningen är angelägna, 
både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.  
Stadsrevisionen kan genom kartläggningen av personalomsättningen i Borås Stad konstatera att ett 
flertal förvaltningar och yrkesgrupper, utöver de som omfattas av granskningen, riskerar att ha en 
alltför hög personalomsättning. Borås Stad har genom arbetet med kompetensförsörjningsplaner och 
via KAL-grupperna inlett ett arbete som b.la syftar till att minska personalomsättningen. Ytterligare 
åtgärder bedöms som nödvändiga om Kommunfullmäktiges ambitioner inom områdets styrdokument 
ska kunna nås. Stadsrevisionen vill i sammanhanget påtala vikten av personalomsättningens koppling 
till ekonomistyrning och att både kostnader och konsekvenser för Borås Stads verksamheter skulle 
kunna minskas om rätt åtgärder genomförs. Kortsiktiga ambitioner om att hålla nere kostnader inom 
dessa områden riskerar att ge skenbara besparingar med bibehållet hög, eller ökad personalomsättning 
som följd.

---------------------------------------------------------
Andreas Ekelund
Revisionschef

---------------------------------------------------------
Niclas Ericson
Revisorsassistent
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4 KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR  

Skriftliga Källor:

Borås Stad, Personalpolitiskt program, Dnr 2014/KS 0600 20
Borås Stad, Stadsrevisionen; Borås Stads personalpolitik, 2015
Borås Stad; Personalpolitiska riktlinjer, 2016, KS Dnr 2015/KS0509
Borås Stad; Arbetsmiljöpolicy, beslutad av KF 2016-08-18
Borås Stad; Kvalitetspolicy, beslutad av KF 2013-08-22 (rev. 2016-10-20)
Borås Stad, personalekonomisk redovisning, 2016: 
Borås Stad; Budget 2015
Borås Stad; Budget 2016
Borås Stad; Budget 2017
Borås Stad; Arbetsgruppen KAL – handlingsplan förskola, grundskola och gymnasium
Borås Stad; Personalekonomisk redovisning, 2016, Kommunfullmäktiges beslut 2017/KS0294 020
Borås Stad; Manual för framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från 
Heroma PSTAT 2016-09-21
Sveriges kommuner och landsting; Arbetsidentifikation (AID) – Handbok för kod-
ning, 2015
Sveriges kommuner och landsting; Personalgrupper för kommuner, 2017
Sveriges kommuner och landsting, Personalnyckeltal i kommuner och landsting, 2015
Sveriges kommuner och landsting; Kommungruppsindelning 2017 – omarbetning 
av Sveriges kommungruppsindelning, 2017
Catasús, Högberg & Johrén: Boken om Personalekonomi, 2013
Liukkonen, Paula: Bemanningens ekonomi, 2016
Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017
Vision; Kostnader för personalomsättning, 2015
Skyrev; Vägledning för verksamhetsrevision, 2016
Körner & Wahlgren; Praktisk statistik, 2012
SOU 2004:107; Att pröva ansvar i kommuner och landsting 2004
ÄFL 1971:290, §3

Ekonomisystem:

Borås Stad; Utdrag ur ekonomisystemet Agresso avseende samhällsbyggnadsnämn-
den:
Ansvar 13*, MP mellan 9000;9999, Konto mellan 6500;6699 exkl. 6570, 6662;6664, 
Period 201701;201713
Borås Stad; Utdrag ur ekonomisystemet Agresso avseende individ- och familjeomsorgsnämnden: 
Ansvar 26*, MP mellan 9000;9999, Konto = 4810, Period 201701;201713

Internetkällor:

Antal avgångna tillsvidareanställda, kommundatabasen KOLADA: 
https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
Högskolan Kristianstad, kursplan:
https://www.hkr.se/kurs/FE6691/kursplan
Göteborgs universitet, kursplan:
https://gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166 
Malmö universitet, kursplan:

https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt
https://www.hkr.se/kurs/FE6691/kursplan
https://gul.gu.se/public/courseId/77491/coursePath/41313/ecp/lang-sv/publicPage.do?item=35149166
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https://edu.mah.se/sv/Course/AV221S
Attraktiv arbetsgivareindex: 
http://www.nyckeltal.se/portfolio-items/attraktiv-arbetsgivarindex-avi/
Borås Stad; Handbok i personalfrågor, http://intranet.boras.se/styrningochledning/
handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor.4.6c1d679b146a97687c3b22dc.html

Intervjuer:

Intervju med företrädare 1 vid Stadsledningskansliet  2017-05-09
Intervju med företrädare 1 och 2 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen    2017-11-08
Intervju med företrädare 1 och 2 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2017-11-10
Intervju med företrädare 2 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-11-22
Intervju med företrädare 2 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2017-11-29 
Intervju med företrädare vid Miljöförvaltningen 2017-12-20
Intervju med företrädare 2 och 3 vid Stadsledningskansliet 2017-12-21
Intervju med företrädare 4 vid Stadsledningskansliet 2018-01-09 

https://edu.mah.se/sv/Course/AV221S
http://www.nyckeltal.se/portfolio-items/attraktiv-arbetsgivarindex-avi/
http://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor.4.6c1d679b146a97687c3b22dc.html
http://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/handbokipersonalfragor.4.6c1d679b146a97687c3b22dc.html
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Bilaga 1 - Beräkningsmodell för 
personalomsättning
Att rekrytera någon och samtidigt avveckla någon annan tar mycket resurser i anspråk. Nedan följer 
en uppställning av kostnader som kan uppstå vid nyanställning/återbesättning av personal.55 Syftet 
med beräkningsmodellen har varit att ta fram en enkel modell med utgångspunkt från vedertagen 
praxis inom området, som bedöms ge ett representativt underlag för beräkning av kostnader vid 
personalomsättning. 

Inom ramen för granskningen har berörda förvaltningar uppskattat kostnad och tidsåtgång för 
fyra olika moment av nyrekrytering/återbesättning av personal varav de tre första (rekrytering, 
introduktion, inskolning) avser återbesättningskostnader och den fjärde avser avveckling och 
vakanskostnad. Sammantaget avser momenten kostnader för personalomsättning. Beräkningarna 
innehåller inte kostnader eller effektivitetsbortfall som kan komma av personalomsättningens 
inverkan på befintlig personal avseende ex. psykosocial arbetsmiljö, arbetsbelastning m.m.56 

Rekryteringskostnader

1.Rekryteringskostnader
Förvaltning  År 2017 Yrkesgrupp/Titel  

Direkta kostnader

 Kostnad per 
rekrytering     

Annonsering  kr     
ev. rekryteringsfirma  kr     

Indirekta kostnader
Personal i rekryteringen, tid för urval, intervju m.m.

Titel Lön PO OH /timma Timmar Kostnad
Chef       
HR       
Medarbetare       
Medarbetare       
       
       
Kostnad/rekrytering       

Modell 1 - rekryteringskostnader

Direkta kostnader avser inom område 1 kostnader i samband med annonsering och ev. användning 
av rekryteringsfirma m.m. Indirekta kostnader avser tidsanvändning för befintlig personal i 
samband med rekrytering avseende urval, intervjuer och övriga moment inom rekryteringen. Här 
har all tid som ingår i förvaltningarnas rekryteringsrutiner tagits med. PO pålägg avser pålägg för 
personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och arbetsgivaravgift enligt avtal.57 Enligt 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppgår PO pålägget för kommunal sektor till 38,33% 
2017.58 OH kostnader avser i beräkningarna kostnader för lokaler, inventarier, IT, telefoni, städ m.m. 
Detta innebär att vissa kostnader som vanligen ingår i OH begreppet så som gemensam styrning, 

55 Mallarna är baserade på Johrén m.fl.; Boken om personalekonomi, 2013 s 191ff. och Johansson & Johrén; 

Personalekonomi idag, 2017: s20ff 
56 Ibid. 
57 Borås Stad; personalekonomisk redovisning, 2016: s 58
58 Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 17:24 Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 

2018, 2017
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samordning, administration m.m. inte ingår i beräkningarna.59 I beräkningarna ingår inte heller 
kostnader eller tidsanvändning som uppstår i samband med rekrytering för centrala HR funktioner 
vid Stadsledningskansliet. Timanvändningen baseras på SKLs Schablon för antalet arbetade timmar/
heltidsanställd/år, 165 timmar, om inget annat anges.60 Granskade förvaltningar har gjort egna 
uppskattningar av timmar/heltidsanställd per månad.61 Lön har av berörda förvaltningar använts 
antingen genom redovisning av faktisk månadslön för varje rekrytering eller genom att man använt 
sig av medianlön för befattningen. 

Introduktionskostnader

2.Introduktionskostnader
Indirekta kostnader

Tid för introduktion och handledning
Titel Lön PO OH /timma Timmar Kostnad
Introduktionstid       
Chefshandledning       
Kollegial handledning       
Utbildning       
       
Kostnad/rekrytering       

Modell 2 - Introduktionskostnader

Introduktionskostnader avser kostnader för utbildning (intern och extern), introduktion och 
handledning under introduktionstiden som avser ungefär den första månadens anställning (eller 
så länge som lokala riktlinjer för introduktion anger). Alla kostnader avser tid som olika personal 
inkl. den nyanställde lägger på introduktionsmoment enligt plan/rutin. Effektivtetsbortfall för 
den nyanställde redovisas i samband med uppskattat effektivitetsbortfall på grund av nyrekrytering 
under området inskolning. Lön, PO pålägg, OH kostnader och schablon för arbetade timmar har 
använts som beskrivits under rekryteringskostnader. 

59 Definitionen bygger på: Ekonomistyrningsverket; Nyckeltal för OH kostnader, 2005: s9. 
60 Uppskattningarna skiljer sig åt beroende på om man använder faktisk tid eller avtalad tid och om man tar hänsyn 

till s.k. kalendereffekter. Se mer: Statistiska centralbyrån; Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av 

Konjunkturstatistik, löner för kommuner, 2017. Eller: Sveriges Kommuner och Landsting; Handledning till underlag 

för att beräkna handledningskostnad per timme, 2015. Skillnaderna medför att beräkningar utifrån SCB, faktisk tid, 

uppgår till omkring 172 timmar/månad/medarbetare. SKL, som tagit fram en schablon för beräkning av kommunala 

taxor utgår från 2000 timmar/år/medarbetare, vilken innebär c:a 165timmar/månad/medarbetare.  
61 Individ – och familjeomsorgsnämnden och Miljönämnden har använt SKL:s schablon om 165 timmar/medarbetare/

månad. Samhällsbyggnadsnämnden har använt 174 timmar för motsvarande siffra. 
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Inskolning  

3.Kostnader för inskolning
Titel Lön PO OH /timma Timmar Kostnad
       
       
       
       

Uppskattat effektivitetsbortfall pga. Nyrekrytering (i procent)

1-3 månader 4-6 månader 6-12 
månader 12 månader +

    
       

Uppskattat behov av kollegialt stöd/Chefshandledning
Titel Lön PO OH /timma Timmar Kostnad
Chef       
Medarbetare       
Kollegor       

Kostnad per rekrytering   

Modell 3  - Kostnader för inskolning

Inskolningskostnader avser företrädesvis indirekta kostnader som kommer av inskolning, upplärning 
och handledning av en nyanställd under introduktionstiden. Med introduktionstiden avses i normalfallet 
den tid det tar för en nyanställd medarbetare att komma upp i samma produktion/effektivitet som 
övriga medarbetare med samma arbetsuppgifter.62 Lön, PO pålägg, OH kostnader och schablon 
för arbetade timmar har använts som beskrivits under rekryteringskostnader. 

Kostnader för Avveckling och vakanser

4.Kostnader för avveckling och vakanser 
Uppskattat effektivitetsbortfall pga. avslut av anställning  (i procent)

1-3 månader 4-6 månader 6-12 
månader 12 månader +

    
       

Vakanstimmar      
Konsulttimmar - antal *pris      

       
Kostnad per rekrytering   

       

Modell 4 – Kostnader för avveckling och vakanser

Kostnader för avveckling och vakanser avser kostnader som kan uppstå i samband med att en anställd 
avslutar sin tjänst. Detta kan vara effektivitets- eller produktivitetsminskning som kommer av att 
en medarbetare avslutar sin tjänst, och då exempelvis inte kan på börja nya arbetsuppgifter i samma 
omfattning eller har minskad motivation. Det kan också vara kostnader som uppstår genom att 
en tjänst är obesatt. I det fallet är kostnaden indirekt kostnad avseende effektivitetsbortfall och en 
direkt intäkt i form av insparade kostnader för lön m.m. I beräkningarna har kostnader för vakanser 

62 Johrén m.fl.; Boken om personalekonomi, 2013: s 12 



36

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

beräknats med utgångspunkt i OH kostnader, som är kostnader som verksamheten har till stor del 
även om tjänsten är vakant. Konsulttimmar avser kostnader för att hyra in extern personal i syfte 
att utföra arbetet när en tjänst är vakant. Avseende konsulter har även beaktats den intäkt vakansen 
medför i form av insparade kostnader för lön m.m.  Lön, PO pålägg, OH kostnader och schablon 
för arbetade timmar har använts som beskrivits under rekryteringskostnader.

Summering
Beräkningarna summeras på följande vis (med uppdelning i direkta och indirekta kostnader):63 

Återbesättningskostnader område 1-3 + Avvecklingskostnader område 4 = kostnad för en personalomsättning. 
Antal externa personalavgångar per år * summa kostnad för en personalomsättning i kr = total kostnad för extern 
personalomsättning per personalkategori/förvaltning.

63 Johansson & Johrén; Personalekonomi idag, 2017: s27
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Bilaga 2 – Extern personalomsättning
Sammanställningen avser extern personalomsättning, exklusive pensionsavgångar för åren 2015 
till 2017. Materialet bygger på uppgifter ur personalsystemet HEROMAs statistikmodul (PSTAT). 
Uppgifter avseende avgångna tillsvidareanställda har tagit fram i enlighet med instruktioner i 
Borås Stads manual för framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från 
Heroma PSTAT.64 Pensionsavgångar för respektive år och Befattningskod (AID) har tagits fram 
via avgångskoder benämnda pension. 

Materialet kan på grund av kodningsfel vid inmatning i personalsystemet innehålla olika felkällor, 
men det bedöms med utgångspunkt i dess vedertagna användning i Borås Stad ändå ge en god bild 
av personalomsättningen från Borås Stad till andra arbetsgivare för respektive år och befattning. 

Kolumnen ”Anställda 2017” anger medelantalet anställda under 2017 i materialet. Kolumnen finns 
med i bilagan för att utgöra referenspunkt omkring ungefär hur stor personalgrupp respektive 
befattning avser. De faktiska värdena i materialet är beräknade utifrån medelantal anställda för 
respektive år. Materialet presenteras i bilagan i sin helhet, även avseende befattningskategorier 
med mycket få anställda. Detta medför, avseende grupper med ett mindre antal anställda, att varje 
personalomsatt medarbetare får ett procentuellt större genomslag på befattningens totalsiffra. 
Detta ska särskilt beaktas vid granskning/analys av enskilda Befattningskoder. Medelvärdet som 
anges i materialet är ett ovägt medelvärde.65

Personalomsättning i Borås Stad, exklusive pensionsavgångar 2015 - 2017

Befattning - AID 2015 2016 2017 Medel
Anställda 

2017

000000      Ej Beslutat 0,0% 20,0% 0,0% 6,7% 5

101010      Ledning, administration 6,9% 6,3% 20,0% 11,0% 15

101011      Ledning, ekonomi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7

101012      Ledning, personal 0,0% 17,4% 15,4% 10,9% 13

101013      Ledning, information 133,3% 0,0% 0,0% 44,4% 1

101014      Ledning, IT 0,0% 0,0%  0,0%  

103510      Ledning, socialt och kurativt  
 arbete

9,7% 17,6% 2,7% 10,0% 38

103511      Ledning, äldreomsorg 11,5% 11,3% 11,3% 11,3% 80

103512      Ledning, funktionshindrade 8,7% 18,8% 3,6% 10,4% 28

103513      Ledning, social   
 verksamhet, äldreomsorg,  
 funktionshindrade

0,0% 0,0% 50,0% 16,7% 4

104010      Ledning, skola 11,8% 25,0% 0,0% 12,3% 7

104011      Rektor 11,8% 14,2% 9,3% 11,8% 86

104012      Ledning, barnomsorg/förskola 2,7% 10,4% 8,1% 7,1% 50

64 Borås Stad; Manual för framtagning av statistikuppgifter till kompetensförsörjningsplan från Heroma PSTAT 2016: s 6 

ff.
65 Körner & Wahlgren; Praktisk statistik, 2012: s 81f. Se även ex: https://www.kolada.se/?_p=faq 

https://www.kolada.se/?_p=faq
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104013      Ledning, skola och   
 barnomsorg/förskola

44,4% 33,3% 0,0% 25,9% 9

104510      Ledning, kultur, turism och  
 fritid

7,0% 7,3% 7,0% 7,1% 29

105010      Ledning, tekniskt arbete 6,1% 8,8% 9,8% 8,2% 41

106010      Ledning, köks- och   
 måltidsarbete

16,7% 23,1% 8,7% 16,1% 23

106510      Ledning, städ, tvätt och  
 renhållning

0,0% 0,0%  0,0%  

109090      Ledning, annan 18,2% 22,2% 6,9% 15,8% 15

151010      Handläggare, övergripande  
 verksamhetsplanering

9,5% 10,6% 11,1% 10,4% 126

151011      Handläggare, ekonomi 11,2% 2,2% 12,9% 8,8% 47

151012      Handläggare, personal/löner 9,0% 19,7% 2,9% 10,5% 35

151013      Handläggare, information 4,5% 32,6% 7,3% 14,8% 28

151014      Handläggare, IT 0,0% 8,0% 8,3% 5,4% 12

151015      Handläggare, upphandling/ 
 inköp

21,1% 42,1% 23,5% 28,9% 9

151016      Handläggare,   
 konsumentfrågor

40,0% 0,0% 0,0% 13,3% 10

151017      Handläggare, miljöfrågor 0,0% 0,0% 28,6% 9,5% 4

151018      Jurist 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4

151019      Arkivarie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4

151090      Handläggare, annan 6,6% 9,6% 11,0% 9,0% 146

152010      Administratör, övergripande  
 verksamhet

6,1% 11,4% 9,0% 8,8% 45

152011      Administratör, ekonomi 2,7% 5,3% 6,2% 4,7% 33

152012      Administratör, personal/löner 5,6% 2,9% 16,4% 8,3% 37

152014      Administratör, IT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11

152015      Administratör, socialtjänst 5,3% 5,0% 4,5% 4,9% 22

152016      Administratör, skola/fritid 4,4% 4,3% 5,6% 4,8% 71

152017      Receptionist, telefonist 0,0% 0,0% 9,5% 3,2% 21

152090      Administratör, annan 7,9% 14,1% 8,9% 10,3% 68

204510      Psykolog 55,6% 40,0% 10,0% 35,2% 10

204511      Ptp/Psykolog 33,3% 85,7% 0,0% 39,7% 3

206011      Distriktssköterska 24,0% 20,4% 12,8% 19,1% 24

206012      Psykiatrisjuksköterska 0,0% 0,0% 66,7% 22,2% 2

206014      Sjuksköterska, handikapp- och  
 äldreomsorg/geriatrik

17,5% 16,4% 20,4% 18,1% 172
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206019      Skolsköterska 0,0% 15,2% 3,2% 6,1% 32

206022     Medicinskt ansvarig   
 sjuksköterska (MAS)

0,0% 40,0% 0,0% 13,3% 4

207011      Undersköterska, äldreomsorg 11,3% 13,2% 15,9% 13,4% 1415

207012      Undersköterska, habilitering 7,3% 5,8% 7,6% 6,9% 423

207021      Vårdare, gruppboende 11,6% 16,2% 16,4% 14,7% 110

207022      Vårdare, dagverksamhet 5,1% 3,6% 4,7% 4,5% 85

207024      Vårdbiträde, äldreomsorg 10,2% 22,0% 12,8% 15,0% 141

207027      Personlig assistent 6,4% 11,6% 3,9% 7,3% 152

207028      Anhörig-/närståendevårdare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1

301010      Arbetsterapeut 2,5% 34,1% 37,8% 24,8% 37

301011      Sjukgymnast 21,6% 47,4% 34,3% 34,4% 35

301012      Arbetsterapibiträde 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

301014      Logoped 0,0% 0,0% 66,7% 22,2% 2

301090      Rehabiliterings- och   
 förebyggande arbete, annat

28,6% 0,0% 0,0% 9,5% 2

351010      Socialsekreterare 12,7% 27,1% 14,7% 18,2% 150

351011      Fältsekreterare 3,4% 27,1% 7,0% 12,5% 29

351012      Biståndsbedömare 26,8% 36,2% 24,3% 29,1% 58

351013      Familjerådgivare 15,4% 0,0% 0,0% 5,1% 10

351014      Integrationshandläggare 7,8% 23,8% 35,2% 22,3% 54

351015      Behandlingsassistent/  
 Socialpedagog

0,0% 17,5% 10,3% 9,3% 49

351090      Socialt arbete, annat 0,0% 15,4% 5,3% 6,9% 19

352010     Kurator 12,9% 23,3% 28,1% 21,5% 32

352090      Kurativt arbete, annat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1

401010      Lärare grundskola, tidigare år 7,9% 10,7% 11,0% 9,8% 474

401011      Lärare grundskola, senare år 12,6% 8,9% 8,4% 10,0% 191

401012      Lärare gymnasium, allmänna  
 ämnen

5,0% 14,4% 7,5% 9,0% 268

401013      Lärare gymnasium,   
 yrkesämnen

6,8% 6,7% 8,6% 7,3% 93

401014      Lärare, praktiska/estetiska 
 ämnen

6,1% 8,0% 13,1% 9,1% 107

401016      Speciallärare 1,8% 12,2% 11,6% 8,5% 61

401017      Specialpedagog 21,2% 15,4% 32,4% 23,0% 37

401018      SFI-lärare 26,1% 8,7% 12,5% 15,8% 16

402010      Förskollärare 6,0% 8,4% 9,4% 7,9% 822
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402011      Fritidspedagog 6,2% 12,4% 15,5% 11,4% 78

402090      Lärar-, förskollärararbete, 
 annat

0,0% 15,0% 2,5% 5,8% 41

403010      Barnskötare 5,4% 4,5% 7,6% 5,8% 384

403011      Dagbarnvårdare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

403013      Instruktör/Handledare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

403014      Studie- och yrkesvägledare 15,4% 4,9% 27,9% 16,1% 22

403015      Lärarassistent 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11

403016      Elevassistent 1,5% 6,7% 6,5% 4,9% 200

403090      Skolarbete, annat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7

451010      Kultursekreterare 0,0% 0,0% 33,3% 11,1% 3

451011      Lärare, kulturskola 0,0% 2,3% 15,4% 5,9% 39

451012      Kulturarbete 0,0% 12,5% 0,0% 4,2% 11

451013      Antikvarie 11,1% 10,5% 16,7% 12,8% 12

451014      Museiarbete 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

451015      Bibliotekarie 6,7% 6,7% 4,7% 6,0% 64

451016      Biblioteksassistent 0,0% 5,4% 5,7% 3,7% 18

451090      Kulturarbete, annat 9,8% 19,0% 4,5% 11,1% 22

452010      Fritidskonsulent/
 Turistkonsulent

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9

452011      Fritidsledare 11,1% 15,7% 14,7% 13,8% 68

452013      Badmästare 7,0% 21,8% 8,0% 12,3% 25

452014      Badpersonal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3

501010      Fysisk samhällsplanerare/
 projektör/arkitekt

18,8% 42,4% 21,1% 27,4% 19

501011      Bygglovshandläggare 0,0% 0,0%  0,0%  

501012      Byggnadsinspektör 92,3% 18,2% 0,0% 36,8% 6

501013      Miljö- och 
 hälsoskyddsinspektör

13,3% 12,8% 12,0% 12,7% 25

502010      Systemutvecklare 9,1% 0,0% 0,0% 3,0% 18

502011      Mätningsingenjör 0,0% 5,1% 5,1% 3,4% 20

502012      Ingenjör, park/gator 44,4% 22,2% 0,0% 22,2% 9

502013      Ingenjör, fastigheter 0,0% 17,1% 0,0% 5,7% 19

502014      Ingenjör, drift 0,0% 9,5% 0,0% 3,2% 11

502015      Ingenjör, allmänteknisk 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6

502090      Ingenjör, annan 10,5% 10,5% 10,0% 10,4% 10

503010      Tekniker, IT 0,0% 0,0% 5,2% 1,7% 39

503011      Tekniker, lantmäteri 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1
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503012      Tekniker, drift 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10

503013     Tekniker, allmänteknisk 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10

503090      Tekniker, annan 10,0% 0,0% 0,0% 3,3% 12

509090      Teknikarbete, annat 20,7% 6,7% 13,8% 13,7% 15

521010      Elektriker/elmontör 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2

521011      Fastighetsskötare 0,0% 5,9% 16,1% 7,3% 31

521012      Anläggningsarbete 12,1% 8,2% 20,0% 13,5% 50

521013      Hantverkare 7,0% 10,0% 9,7% 8,9% 31

521014      Fordonsförare 2,5% 5,1% 8,0% 5,2% 38

521015      Vaktmästare 0,0% 0,0% 3,3% 1,1% 60

521016      Kontorsvaktmästare 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5

521018      Park-/trädgårdsarbete 10,0% 9,8% 4,7% 8,1% 22

521019      Lantbruksarbete 25,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8

529090      Hantverkararbete m.m., annat 7,1% 0,0% 8,0% 5,0% 25

601010      Kock 5,3% 5,6% 6,5% 5,8% 215

601011      Kostekonom 100,0% 0,0% 0,0% 33,3% 1

601012      Måltidspersonal 2,1% 2,3% 1,6% 2,0% 128

601013      Måltidspersonal, 
 mottagningskök

0,0% 28,6% 0,0% 9,5% 3

651010      Lokalvårdare/städare 5,2% 5,6% 5,0% 5,3% 239

651012      Renhållningsarbete 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3

651013      Förrådsarbete 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8

Totalt 8,3% 11,2% 10,9% 10,1% 8402
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 Miljö- och konsumentnämnden 

 
Organisation och utnämning av Dataskyddsombud  
 

Ärendet 
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande 
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre 
krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För att Borås 
Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av avgörande betydelse 
med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen klargör de olika rollerna och 
arbetsuppgifterna. 

 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid 
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud retroaktivt från 
och med den 25 maj 2018. 
 
Förslag till ändringar av nämndens reglemente godkänns. 
 
Förslag till ändringar av nämndens delegationsordning godkänns. 
 
Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som person-
uppgiftsombud upphör från och med 25 maj 2018. 
 
Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den gällande 
personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen 
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De 
enskildas rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter 
förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) 
missköter sina uppgifter. För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens 
krav på ett rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 
organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna. I 
Borås Stad är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och kommunägda bolag 
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden.  
Miljö- och konsumentnämnden är således personuppgiftsansvarig för de 
verksamheter som omfattas av nämnden.                                                          
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Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning av 
personuppgifter. 
 
Ärendet i sin helhet 
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den gällande 
personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen 
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De 
enskildas rättigheter förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter 
förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) 
missköter sina uppgifter. För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens 
krav på ett rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 
organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna. I 
Borås Stad är respektive nämnd (inklusive kommunstyrelsen) och kommunägda bolag 
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Miljö- och 
konsumentnämnden är således personuppgiftsansvarig för de verksamheter som 
omfattas av nämnden. Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, 
bearbetning och utplåning av personuppgifter. 
 

Personuppgiftsansvarig (PuA)  
Personuppgiftsansvarig (PuA) ansvarar för att: 
-Se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  
-Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska 
utföras. 

-Föra register över behandlingar av personuppgifter. 

-Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de registrerades 
rättigheter. 

-Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om dataskyddsförordningen och lämna 
instruktioner hur behandlingar ska ske. 

-Genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och 
kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. 

-Skriva personuppgiftsavtal med personuppgiftsbiträden. 

-Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av personuppgifter 
inom den egna verksamheten. 

-Utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till Dataskyddsinspektionen. 

Det bör noteras att Dataskyddsförordningen kräver att en konsekvensbedömning 
genomförs av PuA innan känsliga behandlingar av personuppgifter genomförs. I detta 
arbete måste dataskyddsombudet rådfrågas. 

 
Handläggare för behandling av personuppgifter  
Respektive PuA delegerar det övergripande ansvaret för arbetet med behandling av 
personuppgifter till förvaltningschef. Respektive förvaltningschef vidaredelegerar det 
operativa arbetet till minst en handläggare inom förvaltningen. Handläggaren har en 
operativ roll. Handläggaren ska samråda med samt får råd och stöd av kommunens 
dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren nödvändiga 
uppgifter/underlag till dataskyddsombudet. 
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Dataskyddsombud (DSO)  
Nämnden utser Dataskyddsombud och anmäler dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter till Datainspektionen. 
 
Dataskyddsombudets roll och ansvar  
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för person-
uppgiftsbehandling och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar.  Det 
förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till PuA.  Rollen 
Personuppgiftsombud ersätts av Dataskyddsombud enl. Dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera direkt till respektive 
förvaltningschef. Självklart är ombudet bundet till sekretess och tystnadsplikt. 
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska offentliggöras så att ombudet är 
tillgängligt för kommunens invånare. 
 
Under förutsättning att samtliga nämnder och berörda kommunägda bolag samtycker, 
ger kommunstyrelsen uppdrag till informationssäkerhetsansvarig att fortsättningsvis 
genomföra nödvändiga revideringar av organisation för datasäkerhet i syfte att 
anpassa den till eventuella förändringar i dataskyddsförordningen. 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Agneta Sander Andreas Zalewski 
Miljöchef Kvalitets och IT-samordnare 

 
 
 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST 

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00 
FAX 

033-35 30 25 

 

 

Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-05-31 
Dnr 

2018-1901 

  

 

 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Revidering av del av dokumenthanteringsplan  
 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner upprättad dokumenthanteringsplan. 

 

Ärendet 

Miljöförvaltningen har upprättat förslag för del av dokumenthanteringsplan 
för Miljö- och konsumentnämndens verksamheter.  
 
Kommunfullmäktige antog 2012-12-20 Borås Stads arkivregler. Dessa regler gäller för 
Kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglerna 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder, Kommunfullmäktiges revisorer samt andra 
kommunala organ med självständig ställning. 
 
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, 
arkivförordningen, dessa arkivregler samt andra av Stadsarkivet utfärdade råd och 
anvisningar. 
 
Miljö- och konsumentnämnden har i samråd med Stadsarkivet utarbetat en 
dokumenthanteringsplan i enlighet med 4 kap 1 § Borås Stads arkivregler- 
Stadsarkivet har granskat och godkänner det upprättade förslaget till 
dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen ska gälla retroaktivt från och 
med 2017-01-01. 

Agneta Sander Andreas Zalewski 
Miljöchef Kvalitets och IT-samordnare 
 

Beslutet expedieras till: 

Stadsarkivet 
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Bilaga 

Del av dokumenthanteringsplan för Miljö- och konsumentnämnden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Svar på motion från Ida Legnemark (V) - Säg nej till cirkus 
med vilda djur  
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2018-00085) 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig i frågan då nämnden inte 
ansvarar för djurskyddstillsyn. 
 

Ärendet 
Ida Legnemark (V) föreslår att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att 
upplåta mark åt cirkusar där icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen. 
 
Motionen har skickats Miljö- och konsumentnämnden i egenskap av ansvarig nämnd 
för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar inte för tillsyn när det gäller djurskydd. Den 
myndighet som ansvarar för djurskyddstillsyn är Länsstyrelsen. 
 

Agneta Sander Frida Strand 
Miljöchef Miljöinspektör 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Motion 

 

Säg nej till cirkus med vilda djur 

 

Djur på cirkusar uppvisar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska 

störningar. Även med god vilja att ge djuren drägliga villkor är det av praktiska skäl omöjligt 

att erbjuda djuren tillräcklig rörelsefrihet och socialt umgänge, djuren fraktas och tillbringar 

mycket tid i trånga utrymmen. Själva grundidén med djur på cirkus är också att få djuren att 

göra saker de normalt inte gör i sitt fria beteende. Att tamdjur som hästar och hundar finns 

på cirkus är svårt att förhindra, men det bör inte accepteras när det gäller vilda djur. 

 

Till Borås kommer årligen ett antal cirkusföretag, några av dessa är allt mer uppskattade 

djurfria cirkusar, men andra har djur med sig som en del av underhållningen. Vi vill att Borås 

Stad ska säga nej till att upplåta kommunal mark till cirkusar med icke‐domesticerade djur, 

såsom exempelvis elefanter.  

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

‐ Att Borås Stad utreder möjligheten att säga nej till att upplåta mark åt cirkusar där 

icke‐domesticerade djur ingår i underhållningen  

 

Ida Legnemark (V) 

 

Borås 2018‐01‐16 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för renovering av 
fritidshus, friggebod och verkstad, samt bastu, staket, 
gräsmatta, trädgårdsland och infartsväg 
Utövare:  
Fastighet: Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) 
 

Sammanfattning 
Via ett anonymt tips har Miljöförvaltningen fått kännedom om att byggnader 
renoverats och staket satts upp runt arrendetomten på fastigheten Asklanda 1:14 
(Strandvägen 24).  som arrenderar tomten och äger byggnaderna har i 
efterhand sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för renovering av befintliga 
hus (fritidshus, friggebod och verkstadsbyggnad), ändrad användning av friggebod till 
bastu, utbyte av staket, borttagning av sly och anläggande av gräsmatta och 
trädgårdsland. Miljöförvaltningen har kommunicerat avslag och föreläggande om 
återställande. Efter inkomna synpunkter från  har Miljöförvaltningen 
reviderat sin skrivelse. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att 
bevilja dispens för renovering av fritidshuset och bastu, under förutsättning att 
tomtplatsen markeras. Vad gäller staket, gräsmatta och trädgårdsland bedömer 
Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens saknas. För att åter göra området 
allmänt tillgängligt finner Miljöförvaltningen det befogat att meddela  
föreläggande att återställa marken.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
renovering av fritidshus och bastu på fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i 
Borås kommun. 
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats 
(totalt ca 1100 m2). 
 
Villkor:  
Dispens är förenad med följande villkor: 

• Tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande åt 
samtliga väderstreck, enligt bilaga 2 och 3. 
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Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för gräsmatta, trädgårdsland och staket på fastigheten 
Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun. 
 
Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken 
(MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, , 
19520313-1668, vid vite av 20 000 kronor per åtgärd, att utföra följande åtgärder på 
fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun (se även bilaga 2 och 3): 
 

1. Ta bort staket och staketstolpar runt arrendetomten. 
2. Återställa marken utanför tomtplatsen till naturmark. Det vill säga ta bort 

makadam, fruktträd och odlingsyta samt ingen fortsatt skötsel av gräsmatta. 
 

Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att  

,; 
 

• senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1 och 2 ska vara färdiga, 
ska skicka bilder till Miljöförvaltningen som styrker att föreläggandet utförts 
på ett tillfredställande sätt.  

 

Redogörelse för ärendet 
Den 27 juni 2013 har ett klagomål inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Enligt anmälaren förekom bråk och festande på den aktuella tomten och ungdomar 
hade slagit sönder inredning och fönster. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 
februari 2014 inspekterat tomten (se foton i bilaga 4). Vid inspektionen konstaterade 
man att det fanns tre byggnader i mycket ovårdat skick. Även tomten uppfattades 
som ovårdad på grund av den omfattande växtligheten och den uppställda skrotbilen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 juni 2014 kommunicerat ett förslag på 
föreläggande till dåvarande ägare att återställa byggnaden och de två 
förrådsbyggnaderna till vårdat skick alternativt riva dem, forsla bort skrotbilen samt 
avverka sly på tomten för att åter ställa tomten i vårdat skick (se bilaga 5).  
 
Under 2015 har träd avverkats på tomten och skotbilen forslats bort.  
 
I december 2016 förvärvade  byggnaderna och tog över arrendet. Den 3 
februari 2017 har  ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta 
befintlig byggnad på 55 m2 med ett fritidshus. Företrädare från Miljöförvaltningen har 
den 14 februari 2017 besökt platsen. Vid platsbesöket konstaterades att huset stått 
obebott en längre tid. Flera fönster saknades, virket i väggarna var murket och det 
fanns ett stort hål i fasaden. På insidan saknades delar av golvet. Naturen hade tagit 
över trädgården (se foton i bilaga 6). Miljöförvaltningens preliminära bedömning var 
att hemfridszon inte längre fanns och att något särskilt skäl för dispens därmed inte 
förelåg. Efter Miljöförvaltningens preliminära bedömning valde  att 
återkalla ansökan om strandskyddsdispens. 
 
Miljöförvaltningen har den 31 oktober 2017 fått kännedom om att huset håller på att 
renoveras, att en mindre förrådsbyggnad ersatts med bastu samt att staket uppförts i 
skogen runt den aktuella arrendetomten.  
 
Den 2 november 2017 besökte företrädare från Miljöförvaltningen åter platsen. På 
platsen konstaterades att det fritidshus som handläggare på Miljöförvaltningen 
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tidigare bedömt som övergivet höll på att renoveras. Vidare hade en 
komplementsbyggnad byggts om till bastu och verkstadshuset byggts ut. Staketstolpar 
och grind hade satts upp runt arrendetomten, en infartsväg och trädgård, med 
gräsmatta, odlingar och fruktträd, hade anlagts (se bilaga 7).  
 
Miljöförvaltningen har den 7 november skickat ut en begäran om förklaring. Den 29 
december 2017 har , via ombud, inkommit med yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat att  förvärvade byggnaderna och tog över arrendet i 
december 2016. Den förra ägaren och arrendatorn drabbades av en stroke vilket 
medförde att han inte kunde underhålla tomten och byggnaderna. Under 2015 har 
han röjt träd på tomten. Även om underhållet av tomten och byggnaderna varit 
eftersatt anser  inte att byggnaderna var i övergivet skick. Efter 
information från plan- och bygglovsavdelningen har  rätt, och 
skyldighet, att rusta upp de befintliga byggnaderna. Istället för att riva och bygga nytt, 
har befintligt hus renoverats.  anser inte att området är tillgänglig för 
allmänheten. Den aktuella tomten ligger i ett stugområde och hela fastigheten 
Asklanda 1:14 utgörs av privat mark.  anser därför inte att någon dispens 
krävs för de vidtagna åtgärderna. Om kommunen ändå bedömer att någon eller några 
av åtgärderna som vidtagits skulle vara otillåtna enligt 7 kap 15 § miljöbalken har 

 begärt att kommunen beviljar dispens.  
 
Utefter fältbesöket den 14 februari 2017 bedömer Miljöförvaltningen att fritidshuset 
haft en begränsad hemfridszon. Huset och den igenväxta tomten har inte i någon 
nämndvärd utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. Efter 
renovering ger huset intryck av att vara nyuppfört och under användning. Enligt 
Miljöförvaltningens bedömning har byggnaden genom renovering ändrats på ett sätt 
som avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten av den.  
Miljöförvaltningen anser även att anläggandet av gräsmatta och trädgård samt 
uppförande av staket runt arrendetomten verkar avhållande på allmänheten och 
privatiserar området. De åtgärder som vidtagits omfattas alltså av förbudet i 7 kap. 15 
§ andra punkten miljöbalken.  
 
Den 15 februari 2018 har  inkommit med en ansökan om 
strandskyddsdispens för renovering av befintliga hus (fritidshus, friggebod och 
verkstadsbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, utbyte av staket, 
borttagning av sly och anläggande av gräsmatta, trädgårdsland och infartsväg.  
 
Miljöförvaltningen har den 16 mars 2018 meddelat att man överväger att avslå 
ansökan om dispens och förelägga om återställande. Den 4 april 2018 har  

, via ombud, inkommit med synpunkter och fotografier. När  
förvärvade huset och arrendetomten var tomten inte helt igenväxt. Tidigare 
arrendator har, i enlighet med krav från kommunen röjt upp på tomten. De skador 
som fanns på huset när  förvärvade byggnaderna berodde på yttre 
åverkan. Golvet på insidan var intakt, de hål som tidigare noterats var nedgången till 
källaren. Samtliga åtgärder som  vidtagit har hon gjort i samråd med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad. 
 
Miljöförvaltningen har beaktat inkommet yttrande från den 16 mars 2018. 
Företrädare för Miljöförvaltningen har därefter åter besökt platsen den 11 april 2018 
för förnyad bedömning och uppmätning av tomtplats. 
 

 har, via ombud, den 23 april och 4 maj 2018 inkommit med 
förtydligande gällande staketet. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet.  Inom detta område får inte byggnader eller byggnaders användning 
ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap. 15 
§ MB). 
 
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § MB). 
 
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens 
för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte 
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 
1975. 
 
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål 
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten 
får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det 
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten. 
 
Motivering för beslut 
När en ansökan, som i detta fall, gäller redan utförda åtgärder, ska prövningen av 
ansökan ske med utgångspunkt i de förhållanden som förelåg när åtgärderna utfördes 
(jfr dom MÖD mål M4216-03). 
 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Renovering av fritidshuset (A) 
På arrendetomten finns ett fritidshus och två komplementbyggnader. Samtliga 
byggnader har haft eftersatt underhåll. 2014 bedömde Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att det fanns en hemfridszon runt byggnaderna och förelade dåvarande ägare att rusta 
upp fritidshuset.  har handlat i enlighet med 
Samhällsbyggnadsförvaltningens föreläggande.  
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Miljöförvaltningen konstaterar att platsen som fritidshuset upptar redan är 
ianspråktaget. Den hemfridszon som funnits runt byggnaderna har dock varit 
begränsad. Skicket på byggnaderna tillsammans med den igenväxta tomten har inte i 
någon nämndvärd utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. För att 
minska risken att en nyrenoverad byggnad utökar den upplevda hemfridszonen och 
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går bedömer Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt samtliga 
väderstreck, enligt bilaga 2 och 3.  
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs, bedömer Miljöförvaltningen att 
renoveringen inte utökar det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon 
mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk. 
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. 
Miljöförvaltningen bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller 
tillgängligheten för allmänheten påverkas av att dispens ges.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 
Komplementbyggnad B (verkstadsbyggnaden) 
Utmed den norra gaveln har en tillbyggnad gjorts på 5 x 2 meter. Tillbyggnaden ligger 
inom ianspråktagen tomtplats och bedöms inte utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. På platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. 
Miljöförvaltningen bedömer därmed att tillbyggnaden inte kräver dispens från 
strandskyddsbestämmelserna.  
 
Komplementbyggnad C (bastu) 
Befintlig komplementbyggnad har ersatts med en bastubyggnad. Den tidigare 
komplementbyggnaden var enkelt utformad med endast ett fönster åt syd. Den nya 
bastubyggnaden ersätter befintligt byggnad med samma placering och är uppförd med 
samma enkla utförande, men med två mindre fönster åt syd. Miljöförvaltningen 
konstaterar att byggnaden uppförs på en plats som redan är ianspråktagen. Med den 
enkla fasaden åt syd bedömer Miljöförvaltningen att den nya komplementbyggnaden 
inte nämnvärt påverkar hur allmänheten uppfattar byggnaden eller utökar den yta 
som kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av byggnaden. Dispens är därmed förenligt med 
strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med kraven på lämplig 
hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken. 
Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 
 
Infartsväg 
Enligt uppgifter har det tidigare funnits en infartsväg till arrendetomten. Denna väg 
har enligt bilder från 2014 varit kraftigt igenväxt.  har sökt dispens för 
att grusa upp vägen. På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Under 
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förutsättning att inga skyltar eller staket uppförs vid vägen anser Miljöförvaltningen 
att vägen inte avhåller allmänheten. Det krävs därför ingen dispens för infartsvägen. 
 
Staket 

 har sökt dispens för att uppföra ett staket runt arrendetomten, som är 
på ca 3700 m2. Staketet kommer att utgöras av gröna stolpar med nät emellan och 
ersätter tidigare staket av ståltrådstyp.  har den 23 april 2018 
kompletterat ansökan med intyg från 12 personer med olika anknytning till området 
(bilaga 8). Samtliga intygar att staket funnits runt hela arrendetomten sedan innan 
1975. Den 4 maj 2018 har  även skickat in en kommunicering med 
tidigare arrendator där han uppger att staketet uppfördes på 1960-talet (bilaga 9).  
 
Miljöförvaltningen bedömer att staketet hindrar och avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Staketet är således 
dispenspliktigt, om det inte funnits på platsen i motsvarande omfattning sedan 1975 
då strandskyddsbestämmelserna infördes. Det är upp till sökande att visa att 
förutsättning för dispens föreligger. 
 

 har i sin kommunicering med tidigare arrendator uppgett att några 
stolpar rasat/brutits av (bilaga 9). Enligt bilder från Samhällbyggnadsförvaltningen 
2014 lutar flera staketstolpar kraftigt och är i dåligt skick. På flera ställen saknas vajer 
mellan stolparna. Enligt Miljöförvaltningens bedömning har  inte visat 
att staketet kontinuerligt funnits runt hela arrendetomten sedan 1975. Staket är 
således dispenspliktigt. Det finns enligt Miljöförvaltningens kännedom ingen beviljad 
dispens. 
 
Miljöförvaltningen bedömer, vid en avvägning mellan  intresse av att 
avskilja området och det allmänna intresset av tillträde till området, att det allmänna 
intresset har företräde. Dispens kan därför inte medges. 
 
Miljöförvaltningen finner det befogat att meddela  föreläggande om att 
ta bort staketet runt arrendetomten, så att området åter blir allmänt tillgängligt. 
 
Trädgård 
Utefter bilder från 2014 konstaterar Miljöförvaltningen att arrendetomten varit 
kraftigt igenväxt. Marken runt byggnaderna har utgjorts av naturmark. Skicket på 
byggnaderna tillsammans med den igenväxta tomten har inte i någon nämndvärd 
utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. Den hemfridszon som 
funnits runt befintliga byggnader har varit begränsad. På bilder från den 13 juni 2014 
syns tät vegetation i arrendetomtens östra del, vilken nu består av klippt gräsmatta, 
fruktträd och odlingsyta. Utfyllning har även gjorts vid tomtplatsens norra gräns. Här 
har naturmark tagits i anspråk som parkeringsplats. Miljöförvaltningen bedömer att 
den anlagda trädgården och utfyllnaden har utvidgat tomtplatsen. Mark som tidigare 
var allmänt tillgänglig har tagits i anspråk. Den anlagda trädgården och utfyllnaden har 
en privatiserande och avhållande effekt på allmänheten, vilket strider mot syftet med 
strandskyddsbestämmelserna. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de 
omständigheter som får beaktas i prövning utgör särskilt skäl för dispens.  
 
Miljöförvaltningen finner det befogat att meddela  föreläggande om att 
ta bort makadam, fruktträd och odlingsyta samt låta gräsmattan utanför tomtplatsen 
återgå till naturmark så att området åter blir allmänt tillgängligt. 
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Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre 
veckorna.  
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten d.v.s. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Utdömande av vite sker först efter särskild domstolsprövning endast i det fall någon 
av punkterna i föreläggandet inte uppfylls inom föreskriven tid. 
 

Avgift 
För handläggning i ärendet tas en timavgift ut. För 2017 var timavgiften 1085 kronor. 
För 2018 är timavgiften 1116 kronor. Avgiften är beslutad av Kommunfullmäktige. 
Den totala handläggningstiden sammanställs och faktureras när ärendet avslutas. Den 
totala handläggningstiden uppgår för närvarande till 18 timmar.  
 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om 
beslutet överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilagor 

1. Översiktskarta 
2. Tomtplatsavgränsning 
3. Förtydligande till tomtplats och föreläggande 
4. Fotodokumentation från Samhällsbyggnadsförvaltningen (3 februari 2014, 13 

juni 2014, 20 augusti 2014) 
5. Kommunicering från Samhällsförvaltningen, 13 juni 2014 
6. Fotodokumentation 14 februari 2017 
7. Fotodokumentation 2 november 2017 och 11 april 2018 
8. Intyg gällande staket 
9. Kommunicering med tidigare arrendator 
10. Tidredovisning för tillsyn 
11. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Asklanda 1:14 (del av)
Dnr 2017-2905

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Asklanda 1:14 (del av)
Dnr 2017-2905, 2018-427
 

Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande i samtliga riktningar

AD242
Bildtext
Infartsväg

AD242
Bildtext
Fritidshus (A)

AD242
Bildtext
Komplementbyggnad (C)

AD242
Bildtext
Komplementbyggnad (B)

AD242
Bildtext
Befintligt staket och staketstolpar utanför tomtplatsen ska tas bort

AD242
Linje  

AD242
Linje  



Bilaga 3. Förtydligande till tomtplatsavgränsning och föreläggande 

Tomtplatsens sydvästra hörn

 

AD242
Bildtext
Tomtplatsen ska markeras med staket, mur, häck eller motsvarande



Tomtplatsens norra gräns

Vid tomtplatsens sydöstra hörn finns en äldre brunn

AD242
Linje  

AD242
Bildtext
Odlingsytan och fruktträden ska tas bort. Gräsmattan utanför tomtplatsen ska återställas till naturmark.

AD242
Bildtext
Makadam ska tas bort utanför tomtplatsen och marken återställas till naturmark.

AD242
Bildtext
Staketet utmed hela  arrendetomtgränsen ska tas bort.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

2014-06-13 BN 2013-001115 

Angående: 
Ovårdad tomt/fastighet, skrotbil som läcker olja på fastigheten ASKLANDA 1:14 (STRANDVÄGEN 
24) 

FASTIGHETSÄGARE 
Munkhagens koloniförening 

BESLUTSFÖRSLAG 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga ägaren till fastigheten Asklanda 1:14, att senast inom 
tre (3) månad från det att beslutet vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att återställa huvudbyggnaden 
och de två förrådsbyggnaderna till vårdat skick alternativt riva byggnaderna, forsla bort bilen med 
registreringsnummer OCH 283 och att avverkning av sly sker på tomten för att ställa tomten i vårdat 
skick. 

Samhällsbyggnadsnämnden förpliktigar fastighetsägaren att utge ett löpande vite på tiotusen kronor 
(10 000 kr) för varje påbörjad kalendermånad tills rättelsen är utförd. 

SKÄL TILL BESLUT 
En tillsynsmyndighet ska enligt 11 kap. 5 § PBL pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa 
eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har 
följt en bestämmelse i denna lag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat att en överträdelse 
skett mot PBL då tomten på fastigheten är fullständigt igenväxt och byggnaderna är förfallna, 
sammantaget bedöms tomten vara i ett mycket ovårdat skick. 

Om en ägare låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag får 
byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 
(åtgärdsföreläggande). Samhällsbyggnadsnämnden har förelagt ägarna att avverkning sker av sly på 
tomten och att ställa förrådsbyggnaderna och huvudbyggnaden i ett vårdat skick alternativt riva 
byggnaderna, föreläggandet har inte följts. 

Ett föreläggande enligt 19 § får förenas med vite enligt 11 kap. 37 § PBL. Utdömande av vite prövas av 
mark- och miljödomstol. 

ANTECKNINGAR 
2013-06-27 inkom en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden om en fallfärdig byggnad och en skrotbil 
som är placerad på tomten, samt önskan om avverkning för att ställa tomten i mer vårdat skick. 

2014-02-13 inspekterade Samhällsbyggnadsnämnden tomten och dokumenterade med foton, man 
konstaterade att det finns tre byggnader på tomten som är i mycket ovårdat skick. Byggnadsnämnden 
konstaterade även att bilen på tomten samt den omfattande växtligheten gör att tomten har ett ovårdat 
skick. 

Bilaga 5
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2014-02-14 skickade samhällsbyggnadsförvaltningen brev till fastighetsägaren med information om 
ärendet. 

2014-02-20 lämnade fastighetsägaren en rekommendation till samhällsbyggnadsförvaltningen om att 
kontakta arrendatorn av kolonilotten. 

2014-02-21 skickade samhällsbyggnadsförvaltningen brev till arrendatorn av kolonilotten med 
information om ärendet. 

2014-02-27 pratade samhällsbyggnadsförvaltningen med fastighetsägaren, då man kom överens om att 
lägga ärendet i ett nämndsammanträde sex månader framåt så att tid skulle finnas för att kunna ordna 
tomten enligt föreläggandet. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-08-21  

 
Petra Järnmalm 

trainee/byggnadsinspektör 
 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad 
och brygga 
Sökande:  
Fastighet:  Viared 16:51 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. 
Miljöförvaltningen bedömer att särskilt skäl för brygga föreligger. Tre alternativa 
placeringar för komplementbyggnaden har skickats in. Miljöförvaltningen bedömer 
att samtliga skulle utöka tomtplatsen, vilket strider mot strandskyddets syfte. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
flytbrygga, med måtten 1,5 x 4 meter, på fastigheten Viared 16:51, Borås kommun. 
 
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
 
Villkor 

• Bryggan får inte förses med räcke eller andra anordningar som kan upplevas 
privatiserande eller avhållande för allmänheten. 

• Flytbryggan får inte vara konstruerad av cellplast (t.ex. frigolit), gamla 
kemtunnor eller annat material som kan påverka miljön eller vattenkvaliteten 
negativt. 

 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för en komplementbyggnad på fastigheten Viared 16:51, 
Borås kommun. 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
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Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 
en komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51. 
Komplementbyggnaden på ca 15 m2 kommer inrymma bastu, relaxavdelning och 
förråd. I direkt anslutning till byggnaden planeras en brygga för att möjliggöra en 
smidig och säker landstigning från mindre båt då det idag inte finns någon brygga på 
fastigheten.  Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 
december 2017. Ritning och karta har också skickats in. 
 
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 3 maj 2018 besökt platsen. Samma dag 
har  kompletterat ansökan med två alternativa placeringar av 
komplementbyggnaden.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Bosjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar uppföras, om det hindrar eller 
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 
fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen 
inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området 
 
Brygga 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk.  
 
Fastigheten Viared 16:51 utgörs av en ö, belägen i nordöstra delen av Bosjön. Det 
finns i dagsläget ingen brygga på ön som möjliggör förtöjning av båt. 
Miljöförvaltningen konstaterar att  är beroende av båt för att ta sig 
till sin fastighet. Brygga kommer uppföras på nordvästra sidan av ön och kommer 
vara 1,5 x 4 meter. I strandlinjen finns en mindre klippavsatts, vilket skapar ett större 
vattendjup än på andra platser runt ön där stranden är grundare.  
 



 
Sida 
3(4) 

Datum 
2018-05-29 

Dnr 
2017-3302 

 
 
För att förhindra att bryggan upplevs som privat finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dipsensen med villkor att staket eller andra anordningar som kan upplevas 
privatiserande eller avhållande för allmänheten inte får uppföras på bryggan.  
 
Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små 
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen 
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen 
eller andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas.  
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att 
särskilt skäl för dispens förligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte 
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av bryggan. 
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 
 
Komplementbyggnad 
Fastigheten Viared 16:51 styckades av 2011. Av avstyckningshandlingarna framgår att 
det finns ett enklare fritidshus på ön. Fritidshuset har uppvärmningsmöjlighet i form 
av eldstad med saknar vatten, avlopp och elektricitet. Bygglov har meddelats för 
stugan 1936. Kring stugan bedöms ca 250 m2 mark vara ianspråktaget som tomtmark.  
 
Stugan är ca 20 m2 stor och belägen på öns södra sida. Sydväst om stugan finns en 
gammal stenläggning. På norra sidan av ön finns ett vedförråd. När vedförrådet 
uppförts har inte framkommit. Det finns enligt kommunens kännedom ingen 
meddelad dispens för förrådet. I övrigt består ön av naturmark med främst tall och 
gran med underliggande ris- och ljungvegetation. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att den planerade komplementbyggnaden kommer bli i 
samma storleksordning som befintlig stuga. Tre alternativa placeringar har skickats in. 
Samtliga föreslagna placeringar ligger norr om den befintliga stugan. Den yta som är 
att betrakta som ianspråktagen tomtplats är ytterst begränsad och utgör främst av 
mark sydväst om stugan, runt de gamla stenläggningarna.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att samtliga föreslagna placeringar ligger utanför 
ianspråktagen tomtplats. Komplementbyggnaden skulle därmed utöka tomtplatsen, 
vilket strider mot strandskyddets syfte.  
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen.  
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Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas.  
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

 



Viared 16:51
Dnr 2017-3302
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Viared 16:51
Dnr 2017-3302
 

Bilaga 2. Detaljkarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

AD242
Bildtext
Brygga 1,5 x 4 m
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Arås 1:3 (Arås 4) 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

ett garage på fastigheten Arås 1:3 (del av). Den föreslagna placeringen av garaget 
ligger utanför tomtplatsen och är därmed inte att betrakta som ianspråktagen. 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för garage på fastigheten Arås 1:3 (del av), Borås 
kommun.  
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

ett dubbelgarage/förråd på 10 x 8 meter, på fastigheten Arås 1:3 (del av). Ansökan 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 maj 2018. Karta har 
bifogats ansökan.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade byggnaden ligger inom Viaredssjöns strandskyddsområde 
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya 
byggnader uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 
18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna 
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för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 

intresse. 
 

 har tidigare sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad på samma fastighet (dnr 2018-321). Miljöförvaltningen lämnade den 20 
februari 2018 dispens för tillbyggnaden. I samband med detta beslutades även en 
tomtplats, se bilaga 2. Beslut om tomtplats har inte överklagats, utan vunnit laga kraft. 
Den nu föreslagna placeringen av garaget ligger utanför tomtplatsen. Platsen är 
därmed inte att betrakta som ianspråktagen.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Tomtplats 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Dnr 2018-1702
Arås 1:3 (del av)
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Tomtplats enligt tidigare beslut, dnr 2018-321
Arås 1:3 (del av) 

Bilaga 2. Tomtplats

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Dnr 2018-1702

AD242
Bildtext
Ansökt placering av garage/förråd
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Miljö- och konsumentnämnden 

Ändring till detaljplan för Södra Sjöbo, Trådskivlingen 5 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2015-1578) 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker ändringen till detaljplanen. 

Ärendet 
Planens syfte är att upphäva gällande tomtindelning för fastigheten Trådskivlingen 5. 
Genom att upphäva tomtindelningsbestämmelsen tillåts att fastigheten styckas av till 
flera fastigheter. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har inga synpunkter på förslag till ändringen av detaljplanen. 

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 

Bilaga 
Samtliga planhandlingar. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Länk till samrådshandlingar 
 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/
sodrasjobotradskivlingen5.5.5181682e15bd3f783e1cf7d4.html

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sodrasjobotradskivlingen5.5.5181682e15bd3f783e1cf7d4.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Lugnet del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2014-1172) 
 
 

Förslag till beslut 
Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget. 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta 
byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger 
även möjlighet till etablering av centrumverksamhet vid markplan. Under parkeringen 
finns det en krigsbranddamm som inte längre behövs. Den behöver hanteras antingen 
genom att tas bort, fyllas igen eller utnyttjas till den nya byggnationen. Under 
planprocessen kommer en markanvisningstävling hållas som fokuserar på hållbarhet 
och arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger vid en speciell plats och målpunkt i 
staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga rummet med PA Halls 
terrass, Gustav Adolfs kyrka, Kulturhuset och Bäckängsgymnasiet. För att 
byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen krävs hög arkitektonisk kvalitet. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Det är bra att markanvisningstävlingens ambition är att sträva efter en hållbar vardag 
och då bör extra hänsyn visas kring återvinning, återanvändning och samutnyttjande. 
 
Det vore dessutom spännande att prova ett djärvt grepp och använda 
parkeringsreglerna för att styra bort så mycket bilparkering som möjligt i anslutning 
till bostadsbyggandet, förslagsvis som ett av kriterierna i markanvisningstävlingen.  
 
Det är bra att markmiljöutredning kommer att utföras. Startbesked för lov som 
innebär markarbete får inte ges förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på 
aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning. 
 
För att skapa en god ljudmiljö både i och utanför bostäderna är det positivt att bygga 
så att fastigheten får en innegård som är skärmad från gatumiljön. 
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Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 

Bilaga 
Alla planhandlingar 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Länk till samrådshandlingar 
 www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/
pagaendeplanarbete/planuppdrag/
lugnetdelavinnerstaden13notskrikan.5.560f4754158d3176d407032d.html

www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lugnetdelavinnerstaden13notskrikan.5.560f4754158d3176d407032d.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för del av Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl. 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2015-1042) 
 

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör för bostads- och centrumändamål inom fastigheterna Gårda 
8:1 samt Skänstad 7:63. Detaljplanearbetet har pågått under ett antal år och strandade 
på grund av närheten till industrifastighet där verksamhetsutövaren FOV Fabrics AB 
hade tillstånd att släppa ut flyktiga organiska lösningsmedel och mjukgöraraerosoler. 
Den sammanlagda bedömningen i luftutredningen är att det, utifrån tillgänglig 
information, inte föreligger någon risk för hälsovådliga eller luktstörande halter av 
VOC, orsakade av FOV Fabrics AB vid den planerade fastigheten. 
 

Förslag till beslut 
Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget. 
 

Ärendet 
Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av 
radhus och flerbostadshus, samt att ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och 
serviceverksamhet. Detaljplanen möjliggör för bostads- och centrumändamål inom 
fastigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. I planområdets västra del föreslås att 
planlagd allmänplats utmed Badhusvägen övergår till kvartersmark för bostads- 
ändamål inom fastigheten Gårda 3:2 samt till kvartersmark för bostads- och 
centrumändamål utmed Gårda 8:1. Utmed Storgatan föreslås även att mark planlagd 
för allmänplats (Väg) övergår till kvartersmark för bostads- och centrumändamål 
inom fastigheterna Gårda 8:1 samt Skänstad 7:63. En behovsbedömning avseende 
betydande miljöpåverkan har gjorts och slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Detaljplanearbetet har pågått under ett antal år och strandade på grund av närheten 
till industrifastighet och att verksamhetsutövaren FOV Fabrics AB hade tillstånd att 
släppa ut flyktiga organiska lösningsmedel och mjukgöraraerosoler. Länsstyrelsen 
menade då att det inte är lämpligt att tillåta nya bostäder på fastigheten. Med 
anledning av det har det gjorts en luftutredning och särskilda möten har hållits med 
Länsstyrelsen och tjänstepersoner på berörda förvaltningar. Länsstyrelsens 
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bedömning är att det utifrån den nya utredning som tagits fram, är möjligt att gå 
vidare med planläggning för bostäder.  
Den sammanlagda bedömningen i luftutredningen är att det, utifrån tillgänglig 
information, inte föreligger någon risk för hälsovådliga eller luktstörande halter av 
VOC, orsakade av FOV Fabrics AB vid den planerade fastigheten. För mer 
information hänvisas till Luftutredning för nybyggnation i Dalsjöfors framtagen av 
Svenska miljöinstitutet. 

Det är lämpligt att i bygglovet säkerställa att ventilation placeras på den sida av 
fastigheten som inte vetter mot industribyggnaden. 

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 

Bilaga 
Samtliga planhandlingar. 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Länk till samrådshandlingar 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/

detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/
dalsjoforsgarda81mfl.5.560f4754158d3176d4050583.htmll 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/dalsjoforsgarda81mfl.5.560f4754158d3176d4050583.html
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 Miljö och Konsumentnämnden 

 

Yttrande över anmälan om vattenverksamhet på fastigheten 
Svensgärde 3:1 
Ärendet 
Kyllareds vägförening har till Länsstyrelsen skickat in anmälan om vattenverksamhet 
för utbyte av trummor under väg vid en bäck som rinner ut i Kransån.  Sökanden vill 
byta ut de 5 meter långa trummorna mot 8 meter långa trummor för att kunna höja 
vägbanan och därmed skydda vägen för översvämningar. Borås stad har fått ärendet 
för möjlighet att yttra sig.  
 

Förslag till beslut 
Miljö och konsumentnämnden beslutar att lämna nedstående yttrande: 
Borås stads miljöförvaltning vill uppmärksamma Länsstyrelsen och sökanden på att 
Kransån har klass 2 i kommunens naturvärdesbedömning samt att det finns öring i 
ån. Kransåns naturvärdesbedömda område är ca 900 meter nedströms platsen för 
vägtrumman 
 
Text hämtat från Naturvärdesbedömningen  
Kransån, Klass II, Mycket högt naturvärde  
Kransån rinner med en porlande strid ström genom motionsområdet Kransmossen. Vattenkvaliteten 
är god och ån är en bra reproduktionslokal för öring. I ån finns signalkräfta.  
 
Trummorna bör vara tillräckligt stora för att klara höga flöden. Trummorna får inte 
utgöra ett vadringshinder för öring eller andra arter. Är det möjligt med halvtrumma 
där den naturliga bäckbotten används som botten i trumman är det bra. Vid bygge av 
nya vägtrummor ska alltid utter/faunapassage övervägas att skapas om det är lämpligt 
och möjligt på platsen.  
 

Agneta Sander  Matilda Chocron 
Miljöchef   Kommunbiolog  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:                                
Fastighet:  Osdal 2:70 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för uppstart 

av biodling på fastigheterna Osdal 2:70.  ansöker om ett bidrag på 13200 
kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja del av ansökan. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10 000 kronor i 
bidrag för inköp av bisamhälle, bikupor med mera. 
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Bisamhällena ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektetstart och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till Miljöförvaltningen! 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling på 

fastigheten Osdal 2:70. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet ett rikt odlingslandskap och 
det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. 
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är 
därför rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor.  
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Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för inköp av material och bisamhällen.  
 
Upplysningar 
Tänk på att uppställningsplats av bisamhällen måste anmälas till Länsstyrelsen! 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 

 
 

Bilaga 
1. Karta 

 
Beslut skickas till 

 
 



Osdal 2:70, dnr 2018-1746

Bilaga 1 Översiktskarta
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
Matilda.chocron@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 

2018-06-01 
Dnr 

2018-1616 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Tränghult 2:2 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för 

uppstart av biodling på fastigheterna Tränghult 2:2 och Uttersmad 1:2.  
ansöker om ett bidrag på 15000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja del av ansökan. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10000 kronor i 
bidrag för inköp av material och bisamhällen.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Bisamhällena ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektetstart och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till Miljöförvaltningen! 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheterna Tränghult 22 och Uttersmad 1:2.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet ett rikt odlingslandskap och 
det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. 
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är 
därför rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor.  
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Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för inköp av material och bisamhällen.  
 
Upplysningar 
Tänk på att du måste anmäla uppställningsplats av bisamhällen till Länsstyrelsen! 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Tränghult 2:2 och Uttersmad 1:2 Öster om Målsryd
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Matilda Chocron 033-35 30 13 
Matilda.chocron@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 

2018-06-01 
Dnr 

2018-1198 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Krokstorp 1:6 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

utökning av biodling på fastigheten Krokstorp 1:6.  har tidigare 
(2015) fått bidrag för biodling på en annan fastighet. 
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att avslå ansökan. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår  ansökan om bidrag ur 
naturvårdsfonden för utökning av biodling.   
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

utökning av sin biodling på fastigheten Krokstorp 1:6. Enligt en tidigare ansökan har 
sökanden fått bidrag på fastigheten Grimskulla 1:6 som ligger ca 4 kilometer från den 
nu sökta fastigheten.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att avslå ansökan för utökning av biodling.  Bidrag för biodling är att se som 
startbidrag för att komma igång med verksamheten, och startbidrag har sökanden 
redan fått för 3 år sedan.  

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Upplysningar 
Naturvårdsfondens arbetsgrupp vill uppmuntra  till att söka andra 
bidrag ur fonden. Ett exempel skulle kunna vara att anlägga och sköta ängsmark vilket 
gynnar både odlade och vilda bin. Kontakta kommunbiologen för råd och tips.  

 
Beslut skickas till 

 
 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
Matilda.chocron@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 

2018-06-05 
Dnr 

2018-1831 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Bäckabo 1:15 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för 

uppstart av biodling på fastigheten Bäckabo 1:15.  ansöker om ett 
bidrag på 10 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- 
och konsumentnämnden att bevilja ansökan. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 10000 kronor i 
bidrag för inköp av material och bisamhällen.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Bisamhällena ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektetstart och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till Miljöförvaltningen! 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Bäckabo 1:15.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet ett rikt odlingslandskap och 
det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. 
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är 
därför rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor.  
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Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för inköp av material och bisamhällen.  
 
Upplysningar 
Tänk på att du måste anmäla uppställningsplats av bisamhällen till Länsstyrelsen! 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bäckabo 1:15, 2018-1831, strax norr om Sjömarken och Sandared
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Diarienr Datum Beslutstyp Ärende Objekt Handläggare
50-2018-00291 2018-05-04 11:01 Stadigvarande tillst allmänheten, delvis bifall Nytt tillstånd
06-2018-00340 2018-05-07 09:37 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
50-2017-00374 2018-05-09 09:47 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor Nytt tillstånd
55-2018-00316 2018-05-11 16:28 Godkännande av lokal för catering Anmälan catering
51-2018-00315 2018-05-18 15:42 Ändrat tillstånd, bifall med villkor Ändrat tillstånd
51-2018-00362 2018-05-24 12:01 Ändrat tillstånd, bifall Ändrat tillstånd
51-2018-00314 2018-05-24 15:53 Ändrat tillstånd, bifall m villkor Ändrat tillstånd
35-2018-00062 2018-05-24 17:10 Ändrat tillstånd, bifall med villkor Tillfällig ändring av tillstånd
50-2018-00017 2018-05-24 17:57 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor Nytt tillstånd
51-2018-00329 2018-05-25 10:51 Ändrat tillstånd, bifall Ändrat tillstånd
53-2018-00358 2018-05-29 15:08 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap



MAJDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-001460 20180502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om användning av 
massor eller avfall

Tomtarvid i Borås AB Sandhult 5:3 Ellen Forsberg

2018-000598 20180503 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Ulrika Espmarker & Lena 
Espmarker

Gullestorp 2:4 Sanna Olsson

2018-001460 20180503 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om användning av 
massor eller avfall

Tomtarvid i Borås AB Sandhult 5:3 Frida Strand

2018-001531 20180504 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Luis Ferreira Broskskivlingen 5 Roger Johansson

2018-000917 20180504  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Jonathan Sääf Bosnäs 14:35 Sanna Olsson

2018-001109 20180504 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Margaretaha Persson Berg Seglora-Näs 1:6 Anna Karlsson

2018-001530 20180504 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Madeleine Ahlqvist Sandared 1:431 Roger Johansson

2018-001377 20180507 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Tavernan Restaurang Transås 2:5 Thomas Vidholm

2018-001033 20180507 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Robin Ohlsson Vralen 1:41 Sanna Olsson

2018-001464 20180508 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Patrik Eliasson Sik 1:6 Roger Johansson

2018-000324 20180508 Föreläggande om skyddsåtgärder (BDT-
avlopp)

Avlopp, ansökan WC Joacim Wendel Gingri-Bosgården 1:2 Maria Steinmetz

2018-001258 20180508 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, klagomål på gödselhantering Torbjörn Claesson Falskog 2:3 Frida Strand

2018-000324 20180508  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Joacim Wendel Gingri-Bosgården 1:2 Maria Steinmetz

2018-001598 20180509 Förbud vid vite att hantera oförpackade 
livsmedel

Livsmedelskontroll, inspektion Aziz Oriental Livs Lärkan 13 Christina Källberg

2018-001524 20180509 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, föreläggande om 
skyddsåtgärder

Pemtec AB Skrapered 1:2 Maria Steinmetz

2016-003220 20180514 Föreläggande vid vite om hantering av 
livsmedel varmhållning

Livsmedelskontroll, revision Restaurang Ako Lotsen 3 Linda Karlsson

2016-003220 20180514 Föreläggande vid vite att sköta 
sophanteringen

Livsmedelskontroll, revision Restaurang Ako Lotsen 3 Linda Karlsson

2017-003265 20180514 Fastställande av årsavgift Avgift, årsdebitering Sundholmen Sundholmen 2:2 Karin Görjevik

2016-003220 20180514 Föreläggande vid vite om hantering av 
livsmedel, nedkylning

Livsmedelskontroll, revision Restaurang Ako Lotsen 3 Linda Karlsson

2017-000007 20180514 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om fordonstrvätt Viskastrandsgymnasiet (Viared) Vinden 6 Mirelle Hedström

2018-001316 20180514 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Mainland Mjölskivlingen 12 Linda Karlsson
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-000338 20180514 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Lavender Restaurang AB Carolus 4 Maryam Kasehchi

2018-001582 20180514 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Borås Kebab och 
Hamburgerbar

Minerva 1 Maryam Kasehchi

2016-003220 20180514 Förbud vid vite att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, revision Restaurang Ako Lotsen 3 Linda Karlsson

2018-001463 20180515 Beslut om dispens Miljötillsyn, ansökan om dispens om 
deponering av avfall

NCC Industry AB, 69252024 
(Deponi)

Viared 7:2 Johannes Stolt

2018-001628 20180515 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Mikael Benjaminsson Malryd 1:39 Roger Johansson

2016-000391 20180516 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn uppföljning av åtgärder Kenneth Sundberg Sundholmen 3:1 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001389 20180516 Yttrande från Rosengrens advokatbyrå Förorenade områden, föreläggande om att 
inkomma med en 
markundersökningsrapport

A teknik Alugjut AB (konkurs) Virveln 2 Ellen Forsberg

2018-001313 20180517  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Husgrunden i Borås FSG AB Torpa-Hestra 2:21 Peter Engström

2017-000604 20180517 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Avlopp, tillsyn inventering 2017 Tony Pagh Ebbared 1:9 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001366 20180517 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Patrik Apelqvist Ljushults-Backa 1:8 Sevil Selimov

2018-001389 20180518 Föreläggande om att inkomma med 
markundersökning

Förorenade områden, föreläggande om att 
inkomma med en 
markundersökningsrapport

A teknik Alugjut AB (konkurs) Virveln 2 Ellen Forsberg

2018-001410 20180518 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på eldning Siinto Hämäläinen Kypered 6:1 Sanna Olsson

2018-001478 20180518 Föreläggande Miljötillsyn, föreläggande och åtalsanmälan Lundaskogstvätten (Serena) Mjölner 9 Johannes Stolt

2018-001472 20180518 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Mahmoud Kamali Gånghester 31:1 Roger Johansson

2018-001634 20180521 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Melina Langelotz och Tor 
Jonsson

Arta 2:4 Maria Steinmetz

2018-001661 20180521 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Werner Platenik Granaten 9 Roger Johansson

2018-001676 20180521 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Agneta Bergbacken och 
Mattias Carlsson

Boanäs 1:30 Peter Engström

2018-001158 20180521 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Marcus Hugosson Ormåsa 5:7 Peter Engström

2018-001672 20180521 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Jonas Karlsson Sandared 1:109 Roger Johansson

2018-001673 20180522 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Göran Pantzar Dannike 1:17 Roger Johansson

2018-001675 20180522 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Peter Norrby Räveskalla 1:274 Roger Johansson

2018-000944 20180522 Beslut om miljösanktionsavgift Hälsoskydd, anmälan om hygienlokal Camilla´s Kamelian 2 Karin Görjevik

2018-001721 20180522 Beslut om upphävande av årlig tillsynsavgift Miljötillsyn, information om avslutat 
terminal/upplagsverksamhet

Maskinring Sjuhärad 
ek.förening

Falskog 1:26 Johannes Stolt
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-001737 20180523 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Borås Sushi Mars 12 Annelie Gustafsson

2018-001705 20180524 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Elisabet Larsson Juvén Dusekärr 2:4 Roger Johansson

2017-001472 20180524 Beslut om extra skjuttider Miljötillsyn, ansökan om extra skjuttider 
2017 och 2018

Skjutbana Bredared Tillemosse 1:1 Peter Engström

2018-001354 20180525 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Damasci Skräddaren 3 Christina Källberg

2018-001281 20180525 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Almenäs Café & Kök Ryda 4:1 Annelie Gustafsson

2018-001500 20180525 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Gujju Karon 7 Annelie Gustafsson

2018-001245 20180528 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd. Miljötillsyn, anmälan om fordonstvätt Biltvätt hos dig Sjöhästen 6 Sevil Selimov

2017-003028 20180528 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Hans och Martina Sjöqvist Dalshestre 1:7 Sevil Selimov

2018-001289 20180528 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

KreaNova förskola Maskinisten 3 Annelie Gustafsson

2018-001745 20180528 Förlängt intervall för slamtömning Avfall, ansökan om förlängt intervall 
slamtömning

Arne Efraimsson Malryd 1:7 Maria Steinmetz

2018-000524 20180529 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pizzeria Tellus Juno 10 Christina Källberg

2018-001463 20180529 Beslut om dispens Miljötillsyn, ansökan om dispens om 
deponering av avfall

NCC Industry AB, 69252024 
(Deponi)

Viared 7:2 Johannes Stolt

2018-001068 20180529 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Jonas Nyman Backabo 2:108 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001350 20180529 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Shalom pizzeria Vävaren 8 Christina Källberg

2016-003184 20180529 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på störande ljud och 
mögel

Aleksandar Dimitrievski Petersberg 15 Maria Steinmetz

2018-001367 20180529 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tommy Erixon & Therese 
Bladh

Falskog 1:22 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001350 20180529 Föreläggande om nedkylning Livsmedelskontroll, inspektion Shalom pizzeria Vävaren 8 Christina Källberg

2017-001706 20180529 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på dålig ventilation Sara Ibrahim Trindyxan 2 Sevil Selimov

2018-001754 20180530 Yttrande till Länsstyrelsen Naturvård, anmälan om vattenverksamhet Kyllareds Vägförening Svensgärde 3:1 Matilda Chocron

2018-001371 20180530 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, inspektion Borås Bilhandel Bulten 9 David von Sydow

2018-001391 20180530 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, inspektion Norrbygaraget Spinnaren 10 David von Sydow

2017-001747 20180530 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på dålig luft Sirkka Hietanen Trindyxan 2 Sevil Selimov

2018-001749 20180530  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC AnneMarie & Vilmar 
Hermansson

Längjum 17:3 Jennie Schürer von Waldheim

2018-001636 20180530 Tillstånd till annan toalett än vattentoalett Avfall, förmultningstoalett Almenäs koloniförening Ryda 4:1 Jennie Schürer von Waldheim
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-001635 20180530  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Ulf Kleist & Carina Berggren Bredareds-Fagerhult 
1:19

Sevil Selimov

2018-000679 20180530 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om ny verksamhet St1 Haglet 1 Mirelle Hedström

2016-003220 20180531 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, revision Restaurang Ako Lotsen 3 Linda Karlsson
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