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Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 22 augusti 2022 
kl. 14:00 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess). Sammanträdet kommer att 
sändas via Boras.se. 
 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 
1.  Val av justerare 

 
2.  Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00515 1.1.2.25 Programområde 1 
 

3.  Delegationsbeslut  
Dnr 2022-00508 1.1.2.25 Programområde 1 
 

4. Kc1 Tillsättning av förvaltningschef till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 
Dnr 2022-00637 2.3.2.1 Programområde 1 
 

5. Kc2 Budget 2023 Kommunfullmäktige  
Dnr 2022-00550 1.2.4.1 Programområde 1 
 

6. Kc3 Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås 
Dnr 2022-00583 1.1.1.4 Programområde 1 
 

7. Kc4 Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan 
kommuner inom Sjuhärad 
Dnr 2022-00483 3.1.1.0 Programområde 4 
 

8. Kc5 Budget 2023 Kommunstyrelsen 
Dnr 2022-00549 1.2.4.1 Programområde 1 
 

9. Kc6 Tillsättning av förvaltningschef till Grundskoleförvaltningen 
Dnr 2022-00648 2.3.2.1 Programområde 1 
 

10. PF1 Förlängning av projektet Frisk organisation 
Dnr 2022-00587 2.3.5.25 Programområde 1 
 

11. KU1 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024 
Dnr 2022-00525 3.7.1.0 Programområde 2 
 

12. KU2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2021 
Dnr 2021-00967 1.1.4.0 Programområde 1 
 

13. KU3 Svar på remiss: Färdplan - länsgemensam strategi för god och 
nära vård 
Dnr 2021-00786 1.1.2.1 Programområde 2 
 

14. KU4 Svar på remiss över förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser 
Dnr 2021-00787 1.1.2.1 Programområde 2 
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15. E1 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbefria boendestöd 
Dnr 2020-00920 1.1.1.1 Programområde 2 
 

16. E2 Förvaltning av stiftelsekapital 2021 samt översyn av regler 
Dnr 2022-00425 2.4.2.0 Programområde 1 
 

17. E3 Avveckling av donationsfond Finn Reiman donation, 
organisationsnummer 864501-4518 
Dnr 2022-00491 2.4.4.2 Programområde 1 
 

18. E4 Avveckling av Stiftelsen Borås skolors samfond A, 
organisationsnummer 864502-1968 
Dnr 2022-00610 2.4.4.2 Programområde 1 
 

19. E5 Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans 
Djursjukhus i Borås 
Dnr 2022-00487 2.4.4.0 Programområde 1 
 

20. E6 Avveckling av Stiftelsen Johan och Marie Nyströms donation, 
organisationsnummer 864502-1950 
Dnr 2022-00607 2.4.4.2 Programområde 1 
 

21. E7 Avveckling av Stiftelsen Bålånsfonden, organisationsnummer 
864501-4450 
Dnr 2022-00609 2.4.4.2 Programområde 1 
 

22. E8 Avveckling av Stiftelse S A Wassbergs minnesfond, 
organisationsnummer 864502-1778 
Dnr 2022-00608 2.4.4.2 Programområde 1 
 

23. E9 Ansökan om anläggningslån för Borås GIF för bland annat 
förlängning av multibana och konstsnöspår, ombyggnation av 
stuga samt grävning av damm 
Dnr 2022-00581 3.6.7.2 Programområde 4 
 

24. E10 Borås Stads remissyttrande över ansökan från Viljan Friskola AB 
om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Viljan Mark friskola i Marks 
kommun 
Dnr 2022-00606 3.5.6.0 Programområde 3 
 

25. E11 Anslagsframställan Johannelundsgatan SoL 
Dnr 2020-00792 2.6.1.1 Programområde 5 
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26. E12 Prisjustering VA-taxa 2023 
Dnr 2022-00601 3.3.2.0 Programområde 1 
 

27. E13 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 
Dnr 2022-00544 2.8.2.0 Programområde 1 
 

28. E14 Förändring av taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser 
Dnr 2022-00585 1.2.4.0 Programområde 5 
 

29. E15 Flersårsavtal för landskamper på Borås Arena 
Dnr 2022-00569 3.6.8.2 Programområde 4 
 

30. E16 SM-veckan 2025 - Avtal med Riksidrottsförbundet 
Dnr 2021-00268 3.6.7.0 Programområde 4 
 

31. SP1 Ändring av detaljplan för Hevea 6 (Nordskogen)  
Dnr 2022-00137 3.1.1.1 Programområde 4 
 

32. SP2 Detaljplan för Sik 1:83 och Fristads Prästgård 1:115 
Dnr 2022-00415 3.1.1.1 Programområde 4 
 

33. SP3 Detaljplan för Nagelskivlingen 10, Torpa-Sjöbo 2:1 
Dnr 2022-00440 3.1.1.1 Programområde 4 
 

34. SP4 Detaljplan för Viared 7:9 
Dnr 2022-00367 3.1.1.1 Programområde 4 
 

35. SP5 Remissyttrande över Borås Stads Miljöprogram 
Dnr 2022-00470 3.2.1.0 Programområde 5 
 

36. SP6 Regionalt åtgärdsprogram för Miljömål i Västra Götaland 
Dnr 2021-00074 3.2.1.0 Programområde 5 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tillsättning av förvaltningschef till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Beslut 

Maria Gustafsson anställs som förvaltningschef för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen. 

 

 

 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00637 2.3.2.1 Programområde 01 
Handläggare: Annika Dahlén 
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2022-07-27 Annica Dahlén  
  Avdelningschef 
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Tillsättning av förvaltningschef till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Maria Gustafsson anställs som förvaltningschef för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Tre personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef för Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Tre grupper deltog i intervjuerna: 

Grupp 1: Gymnasie- och vuxenutbildningens presidium, kommunalråd, 
Stadsdirektör samt Personalchef 

Grupp 2: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Grupp 3: Fackliga företrädare 

Efter en samlad bedömning föreslås att Maria Gustafsson erbjuds tjänsten som 
förvaltningschef för Gymnasie- och vuxentutbildningsförvaltningen. Maria är 
idag förvaltningschef för Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i 
Varbergs kommun. 

Beslutsunderlag 
1. MBL-protokoll 
 

Beslutet expedieras till 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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Budget 2023 Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens beslut 
Budget 2023 - Planeringsunderlag för Kommunfullmäktige fastställs. 

Ärendet i sin helhet 
Budget 2023 - Planeringsunderlag för Kommunfullmäktige har upprättats. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Budget 2023 - Planeringsunderlag Kommunfullmäktige  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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Budget 2023 Kommunfullmäktige  
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Budget 2023 - Planeringsunderlag för Kommunfullmäktige fastställs.  

 

 

 

 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  
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2022-06-29 Svante Stomberg  
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst 

 mål och riktlinjer för verksamheten 
 budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 
 nämndernas organisation och verksamhetsformer 
 årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna 

 

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2018-2022 är följande: 
 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 23 

Moderata Samlingspartiet 15 

Sverigedemokraterna 11 

Vänsterpartiet 6 

Liberalerna 5 

Kristdemokraterna 5 

Centerpartiet 5 

Miljöpartiet de Gröna 3 

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till 
förtroendemannautbildning. 
 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Borås Stads representationskommitté är tillsatt av Kommunfullmäktige och består av 
Kommunfullmäktiges presidium, Kommunstyrelsens presidium och sekreterare. 
Representationskommittén handlägger och beslutar bland annat i frågor rörande stadens officiella 
representationer, flaggning och uppvaktningar. 

Borås har under de senaste åren utvecklats som mötes- och evenemangsstad vilket medför fler externa 
representationer. 
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3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 
Kommunfullmäktige styr och fördelar grunduppdrag till Borås Stads nämnder genom reglemente, 
program och planer samt beslutar i principiella frågor som formar grunduppdraget. 
Kommunfullmäktige ansvarar för att säkerställa att nämndernas definition av grunduppdrag 
överensstämmer med fullmäktiges fördelning. 

Kommunfullmäktige följer upp grunduppdraget för nämnderna genom löpande uppföljning i bland 
annat budgetprocessen och redovisning av uppdrag. 

Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet och 
ekonomi. Det ingår även att bestämma hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer 
ska se ut, välja ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser. 

Borås Stads nämnder har ett övergripande uppdrag att verka som samhällsutvecklare, demokratiaktör, 
välfärdsaktör samt arbetsgivare som knyter an till visionen om framtidens Borås. 

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande 
Beredningen innehåller en ledamot från varje parti i Kommunfullmäktige och leds av fullmäktiges 
presidium. Beredningen ska främja och ge förutsättningar att kunna vidareutveckla demokratifrågor och 
öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Genom att bevaka områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet utifrån ett 
medborgarperspektiv ökas boråsarens möjlighet till inflytande av vad som händer i den egna staden. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett halvdagssammanträde för 
behandling av årsredovisningen inklusive ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling 
av nästkommande års budget. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 
- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 
- Jämn fördelning av makt och inflytande 
- Ekonomisk jämställdhet 
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland vilka är: 

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas 
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 
och/eller politiska uppdrag 
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas 
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och 
landsbygdsutveckling ska finnas 
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4 Resurser 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Bokslut 
2021 Budget 2022 Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Summa intäkter 78 80 80 80 

Summa kostnader -15 527 -16 180 -16 530 -16 580 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 

Nettokostnad -15 449 -16 100 -16 450 -16 500 

Kommunbidrag 15 600 16 100 16 100 16 500 

Resultat jämfört med kommunbidrag 151 0 -350 0 

Ackumulerat resultat 0    

Nettoinvesteringar     

4.2 Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet som inkluderar partistöd, 
förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 400 tkr till 16 500 tkr inför 2023. 
Största delen av Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden, partistöd och 
förtroendemannautbildning som årligen räknas upp, för 2023 med cirka 2 %. 

Det är svårt att beräkna posten arvoden då dessa påverkas av sammanträdenas längd vilket innebär att 
längre möten genererar en högre kostnad. 

Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser. 

4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Sammanträden -9 718 -9 643 -9 993 -9 914 

Partistöd -5 731 -6 457 -6 457 -6 586 

Summa -15 449 -16 100 -16 450 -16 500 

Sammanträden 
Omfattar kostnader för sammanträden, nämndadministration, lokalhyror, diverse tjänster samt extern 
representation. 

Partistöd 
Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i Kommunfullmäktige för 
att förbättra partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen och därigenom 
stärka den lokala demokratin. Varje parti erhåller ett och ett halvt belopp Grundnivå (GN) i grundstöd. 
Vidare erhåller varje parti ett GN per mandat. 
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Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet 
i Borås 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunalt partistöd 2022 till Vänsterpartiet i Borås kan utbetalas.                       

 

 

 
Datum 

2021-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00583 1.1.1.4 Programområde 01 
Handläggare: Carl Morberg 

 
Datum 

2022-06-29 Svante Stomberg  
  Stadsdirektör 
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Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet 
i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2022 till Vänsterpartiet i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2021 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Vänsterpartiet i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 

 







 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens 
område mellan kommuner inom Sjuhärad. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Godkänna avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan 
kommuner inom Sjuhärad. 

 

 

 

 
Datum 

2022-08-03 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00483 3.1.1.0 Programområde 04 
Handläggare: Karin Graad 
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2022-06-14 Bengt Himmelmann   
  Avdelningschef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens 
område mellan kommuner inom Sjuhärad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan 
kommuner inom Sjuhärad. 

Ärendet i sin helhet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god 
samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, dels för att 
kunna ta del av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap 
som finns på den egna förvaltningen inom plan- och bygglagens område. Att 
samordna denna samverkan genom ett samverkansavtal bedöms i dagsläget vara 
den bästa formen för att få till stånd en samverkan som kan börja gälla relativt 
omgående. 

Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha 
kommunal avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett 
förslag till ett sådant tagits fram. Bedömning har gjorts att det är 
kommunfullmäktige i respektive samverkanskommun som är behörig part att 
godkänna avtalet.  

Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun 
(avtalssamverkan). Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog i september 
2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att 
nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast 
förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal.  

Det framtagna avtalet om samverkan mellan kommunerna inom Sjuhärad är 
baserat på SKR:s underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har fått 
möjlighet att komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det 
ska fungera i praktiken. Avtalet omfattar myndighetsutövning inom plan- och 
bygglagens område. Målet med avtalet är att kunna nyttja varandras 
personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och öka 
effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns 
detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att 
inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra 
kommunen för sitt arbete.  

Beslutsunderlag 
1. Avtal om samverkan, 2022-05-24 
2. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll §178, 2022-05-24 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
 
 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommundirektör 
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§ 178 

Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan 
kommuner inom Sjuhärad 

Ärendenummer: 2022-162 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka avtal för samverkan till Kommunfullmäktige 
för godkännande. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 

Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för 
kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar 
de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal. 

Det framtagna avtalet om samverkan mellan kommunerna inom Sjuhärad är baserat på 
SKR:s underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har fått möjlighet att komma med 
synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken. Avtalet 
omfattar myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. Målet med avtalet är att 
kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska 
sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet 
kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns 
detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta 
uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt 
arbete.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan 
med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, dels för att kunna ta del av deras 
kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som finns på den egna 
förvaltningen inom plan- och bygglagens område. Att samordna denna samverkan genom 
ett samverkansavtal bedöms i dagsläget vara den bästa formen för att få till stånd en 
samverkan som kan börja gälla relativt omgående. 

Beslutsunderlag 
Avtal om samverkan 
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Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
  



Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner 
inom Sjuhärad. 
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås kommun org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

§ 2 Syfte  

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet 
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka 
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom plan- och bygglagens 
område. 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område för att avtalet ska 
aktualiseras.  

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för 
uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal 
är tillsyn, inspektion, utredning, handläggning av ärenden, rådgivning, beslutsfattande, 
upprättande av yttranden och andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte 
ses som uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 

§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den 
beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta 
uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 



Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 
skriftligen.  

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. 
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, 
material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till 
att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation 
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 
av vem.  

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

§ 10 Personuppgifter och sekretess 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.  

 

 



§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 
kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om 
personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  

§ 12 Försäkring 

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt 
andra kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under 
uppdraget för den andra kommunen.  

§ 13 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  

§ 14 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på 
uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 
månadsvis.  

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av 
ersättningen som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning 
erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  



Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. 
Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på 
uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 

 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen 
av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.  

§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.   

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet gäller från och med 2020-10-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.  

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

§ 20 Befrielsegrunder  

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på 
grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp 
av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och 
inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot 
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.  



Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på 
sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför 
uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda 
parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång 
förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra 
uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.   

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren 
rätt att häva uppdraget.  

§ 21 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av 
parterna i godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 

§ 22 Godkännande av avtal  

Detta avtal träder i kraft mellan de parter vars kommunfullmäktige hos respektive part godkänner 
avtalet. 
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1 Inledning 
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under 
uppsikt, vilket även omfattar kommunala bolag samt eventuella kommunalförbund som kommunen är 
medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av yttersta 
betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad. 

Utmaningar 2023 
Stadsledningskansliets ram 
Till följd av försäljning av tomträtter syns nu en minskning om 3,3 mnkr i intäkter av tillhörande 
avgälder. Kapitalkostnaderna för markverksamheten ökar kraftigt med 1 mnkr men det tas ut av en 
lägre fastighetsskatt. Totalt sett behöver 3,3 mnkr skjutas till ramen 2023. 

Kommungemensam ram 
Inom den kommungemensamma ramen återfinns bl.a. kostnader för SÄRF, Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, där medlemsbidraget höjs i en trappa med 2 mnkr årligen under 2020-2024 
för att nå nya överenskomna andelstal. För 2023 ökar medlemsbidraget med ytterligare 5 % för 
volymkompensation. Totalt sett ökar medlemsbidraget för 2023 med drygt 7,8 mnkr. Tilldelad ram är 
inte tillräcklig för att finansiera kostnadsökningen och ytterligare 5,2 mnkr behövs. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Kommunstyrelsen har ett brett uppdrag som innebär en spridning av såväl risker som möjligheter. Det 
breda uppdraget erbjuder möjligheter till synergieffekter, ständiga förbättringar och ökad 
genomslagskraft inom områden som mänskliga rättigheter, jämlika livsvillkor, ungdomars inflytande 
och innovation. Utmaningen ligger i att behålla ett helhetsperspektiv och samarbeta utan att saker faller 
mellan stolarna. Ett exempel är Socialt hållbart Borås som behöver integreras i ordinarie verksamhet 
men även fortsättningsvis ska bedrivas tvärsektoriellt. Genom det tvärsektoriella arbetet kan vi 
kraftsamla för att tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar, exempelvis påverka och förbättra 
livsvillkoren för boråsarna. 
Kompetensförsörjningen är och kommer fortsatt vara en utmaning för att kunna genomföra 
grunduppdraget. Det är en utmaning som Borås delar med alla kommuner. Det är svårt att rekrytera 
personal med den kompetens och erfarenhet som krävs. Det finns en risk att befintlig personal blir hårt 
belastade och om vi inte lyckas med personalförsörjningen eller att det inte finns konsulter att tillgå kan 
det behöva göras prioriteringar. För att klara de utmaningar som kommunsektorn ställs inför 
kommande år med fler personer som behöver kommunernas insatser och relativt sett färre i arbetsför 
ålder så måste de möjligheter som digitaliseringen ger utnyttjas maximalt. Genom arbetet med den 
digitala strategin och i den så kallade Digitala arenan tas konkreta förslag på digitalisering i Borås Stad 
fram. Pandemin har påskyndat digitaliseringen vilket skapat större möjligheter för fler invånare och 
medarbetare att delta och inkluderas i det kommunala arbetet som rör dem. Utöver att förbättra för 
boråsaren kan digitaliseringens möjligheter bidra till att effektivisera verksamheternas arbete. 
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Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell 
och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad 
kommunen gör och hur de själva kan ta del av våra tjänster och vara med och påverka i den 
demokratiska processen. Under senare år har det skett en förskjutning från masskommunikation till 
personligt anpassad kommunikation och den utvecklingen kommer att fortsätta. Utmaningen att nå 
fram till dem vi vill kommunicera med blir större för varje dag. En av lärdomarna från 
kommunikationen under pandemin är svårigheten att nå personer med migrationsbakgrund eller andra 
mer utsatta grupper som har andra modersmål och ofta andra informationsvanor. Samtidigt ställer 
samhällets resursstarkare grupper i allt högre grad krav på individuellt anpassad och snabb information. 
I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att klara av dessa perspektiv i vår kommunikation, det är ett 
arbetssätt som är resurs- och tidskrävande och som innebär att vi måste prioritera bland uppdrag. 

Omvärldssituationen med kriget i Ukraina och efterverkningarna från pandemin påverkar tillgången till 
produkter och tjänster, leveranstider och priser. Detta skapar en osäkerhet som kommer påverka både 
framtida upphandlingar och redan ingångna avtal. Det har också blivit mer tydligt att det är viktigt att 
säkerställa tillgången på kapital i form av likvida medel genom att fortsatt ha flera olika finansierings-
källor. 

Ett av våra uppdrag handlar om samhällsutveckling och möjligheten att tillskapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Det är en utmaning att hantera klimatförändringar och social trygghet utan att göra avkall på 
tillväxt. Uppdraget handlar även om samhällsbyggande och mark- och fastighetsutveckling och genom 
bland annat markägande, kunskap och service kunna bidra till att möjliggöra olika önskemål och behov. 
De absolut största utmaningarna från nu och 20-30 år framåt är de mycket stora stadsomvandlingarna 
och komplexa samhällsbyggnadsprocesser såsom stationsområdet med järnvägen, Knallelandsområdet, 
Viskans Park och Gässlösaområdet. Dessa utmaningar kräver ny kompetens, organisationsförändringar, 
nya arbetssätt och strukturer samt en koncernövergripande samsyn och är ett komplext uppdrag såväl 
ekonomiskt, tekniskt, tidsmässigt som stadsbyggnadsmässigt. 
En viktig del för att staden ska kunna utvecklas är att det finns industrimark som möjliggör om- och 
nyetableringar. Arbetet med att ta fram industrimark har intensifieras och är prioriterat för 
Kommunstyrelsen.  

En utmaning inom Kommunstyrelsens ansvarsområde är de kriminella nätverkens påverkan på 
lokalsamhället. Borås Stad arbetar strategiskt och långsiktigt för att förebygga, förhindra och upptäcka 
organiserad brottslighet/gängkriminalitet. Sedan en tid tillbaka har bland annat en avhopparverksamhet 
inrättats och beslut om utökad tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet tagits. 
Kommunstyrelsen kommer att fortsätta prioritera arbetet för att stoppa de kriminella nätverkens 
påverkan på lokalsamhället.  

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Ju mer tiden går desto tydligare blir det. Vi märker av 
klimatförändringarna genom bland annat fler skogsbränder, isar som smälter och arter som utrotas. Vi 
måste dels förhindra dem, dels anpassa oss efter dem. Borås Stad ska gå före i klimatomställningen. 
Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ 
och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och 
Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, 
Klimatrådet. 

Borås Stad arbetar även aktivt med Agenda 2030. Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar 
och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ett 
nav för detta arbete ska finnas inom Stadsledningskansliet, som bland annat kan stötta förvaltningar 



 

Kommunstyrelsen, Budget 2023 - Planeringsunderlag 5(24) 

och bolag med den kunskap och samordning som kan behövas för att öka ambitionerna i 
genomförandet.  

En annan viktig del är Innovationsplattform Borås som startades år 2016 med finansiering från 
Vinnova. År 2022-2023 fasas stödet ut och år 2023 ska plattformen kunna stå på egna ben. 
Plattformsarbetet har sedan 2019 vävts in i Kommunstyrelsens utvecklingsarbeten. Under 2022 är 
fokus Praktiknära samordning av följeforskningen av innovationsplattformar, vilket främst syftar till ett 
nationellt lärande som kan vara till stöd för aktörer både inom och utanför programmet om hur 
förmåga till innovation och transformation i linje med Agenda 2030 kan utvecklas hos Sveriges 
kommuner. 

 

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens 
verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska på en övergripande nivå leda och samordna det systematiska arbetet med 
kvalitetsuppföljning, styra och stödja utvecklings- och innovationsarbetet samt informera, aktivera och 
följa upp arbetet med Visionen om framtidens Borås. Arbetet ska främja det kommunala 
kärnuppdraget att respektera och skydda mänskliga rättigheter med ett särskilt uppdrag kring unga – där 
alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, samordna och utveckla den övergripande och strategiska 
personal-, löne- och arbetsgivarpolitiken för hela Borås Stad. Det personalpolitiska programmet med 
tillhörande riktlinjer och rutiner samt arbetsmiljöpolicyn är styrande för arbetet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk intern och extern kommunikation. Uppdraget innebär att 
forma strategi, vara ett övergripande kommunikationsstöd och förvalta och utveckla kommunens 
övergripande kanaler för kommunikation. 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finans-
verksamheten samt ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. Kommunfullmäktige har beslutat att 
inrätta en internbank med uppdrag att säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning och att 
upprätthålla en låg finansieringsrisk. Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade 
donationsstiftelserna. 

Kommunstyrelsen ska vara kompentenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet och 
ansvarar för kommunövergripande upphandlingsverksamhet. Uppdraget innebär att skapa och 
upprätthålla affärsmässiga avtal som leder till hållbara inköp och goda samarbeten. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur samt att 
denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Kommunstyrelsen arbetar 
övergripande med styrningsfrågor inom IT/digitalisering och informationssäkerhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, 
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trafikplanering och kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Borås når varje år nya rekord i antalet 
boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva utveckling förstärks av samverkan i 
samhällsbyggandet. Kommunstyrelsen ansvarar för strategiska och långsiktiga beslut och är en viktig 
part i samhällsutvecklingsprocessen från tidiga skeden via den strategiskt viktiga översiktsplanen, 
områdesvisa översiktliga planer och tematiska styrdokument. Vi medverkar i alla detaljplanearbeten och 
ansvarar då för planens beaktande av tidigare fullmäktigebeslut. 

Kommunstyrelsen ska se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att 
bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas. I uppdraget ingår ett ansvar för genomförande av 
kommunens exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten innebär detaljplaneläggning, 
markberedning och infrastrukturutbyggnad för att möjliggöra försäljning för industrimark, 
bostadsmark, villatomter samt upplåta mark för skolor och andra kommunala behov. 

I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. 
Uppdraget innebär att arbeta med tillväxt, etablering, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. 

Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Arbetet 
med beredskap omfattar krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och evenemangssäkerhet. 

I grunduppdraget ingår att försvåra och förhindra för kriminell verksamhet, korruption och 
oegentligheter att få fäste i Borås Stads verksamheter samt ansvara för kommunens visselblåsar-
funktion. Kommunstyrelsen ansvarar övergripande för Borås Stads samlade säkerhetsarbete. Uppdraget 
omfattar både Borås Stads verksamheter och invånare och besökare till Borås. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Alla beslut och allt arbete i Borås Stad ska utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Under 2023 
kommer Kommunstyrelsen stödja förvaltningar och bolag med införande av rättighetsbaserat arbetssätt 
och en handbok och handlingsplan tas fram som stöd. Det kommer genomföras en rättighetsmånad 
där hela kommunens rättighetsarbete sätts i fokus. Kommunstyrelsen fortsätter att stötta i arbetet med 
att utveckla medborgardialogen. För att kunna leverera stöd till medborgare och koncernen fortsätter 
arbetet med förvaltning av ett antal stadenövergripande IT-system. Stadsarkivet kommer att arbeta 
vidare med tillsynen och därmed bidra till att få bättre kvalité på informationshanteringen i staden. 
Under året kommer arbetet med Visionen om framtidens Borås att utvecklas. En stor del av arbetet 
sker i samverkan med andra aktörer men också inom den egna organisationen. Arbetet med 
tillämpningen av Borås Stads nya styr- och ledningssystem fortsätter under 2023 och vi fortsätter att 
samordna arbetet med Socialt hållbart Borås, vilket redovisas till Kommunstyrelsen. 

Under 2023 fortsätter arbetet med att utveckla och höja kvaliteten på kommunens kommunikation. 
Strategiskt viktiga kommunikationsfrågor hanteras tillsammans med förvaltningarna under ledning eller 
samordning av Kommunikationsavdelningen. Några exempel på områden som Stadsledningskansliet 
driver är: 

 Ansvara för kommunikationsplattformen och samordningen av förvaltningarnas 
kommunikation inom Socialt hållbart Borås, som är kommunens arbete för mer jämlika 
livsvillkor och bättre hälsa för kommuninvånarna. 

 Sammanhållet arbete med Borås Stads anseende; här ingår arbetsgivarvarumärket, samt platsen 
Borås i samverkan med Borås TME, Högskolan i Borås m.fl. 

 Sprida kännedom och skapa delaktighet runt Borås vision. 

Stadsledningskansliet bidrar med planering och stöd till kommunens verksamheter i kommunikations-, 
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marknadsförings- och PR-strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat kommunikation i 
övergripande processer eller i samband med allvarliga händelser/olyckor eller förtroendefrågor, samt i 
arbetet med att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunikation till och mellan medarbetare är en förutsättning för den tillitsbaserade styrningen. 
Därför kommer vi under 2023 arbeta på olika sätt, bland annat genom att utveckla vårt samarbete över 
förvaltningsgränserna, stödja chefer i deras kommunikation, men också ta fram principer för ett mer 
samlat system för digital kommunikation. 

Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få 
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med Borås TME och 
Högskolan i Borås i aktiviteter och på arenor för att lyfta lokala frågor till den nationella arenan. 
Studentstad Borås är vårt gemensamma arbete med Högskolan i Borås, Borås Näringsliv och 
Studentkåren för att utveckla Borås till en attraktiv studieort för våra högskolestudenter. 

Under året kommer det att genomföras ett ökat antal samordnade upphandlingar för stadens samtliga 
verksamheter. Utöver det finns det ett ökat behov från stadens verksamheter om upphandlingsstöd i 
verksamhetsspecifika inköpsbehov. Kommunstyrelsen kommer att arbeta med upphandling, hållbarhet, 
e-handel, varudistribution, avtalsförvaltning och utbildning inom inköpsområdet och skapa 
förutsättningar för att de politiska målen och verksamheternas behov uppfylls genom en väl förankrad 
arbetsprocess. 

Kommunstyrelsens uppdrag att medverka till stadens utveckling genomförs genom att köpa mark och 
iordningsställa, upplåta eller sälja mark för bostäder, verksamheter, anläggningar, gator, park m.m. Vi är 
en viktig part i samhällsbyggnadsprocesserna från tidiga skeden genom strategiska markköp och 
planering till slutfas, genom överlämnade till ägande och förvaltande organisation/part. 

Kommunstyrelsen bevakar omvärlden och nya innovationer i syfte att förstå omvärldens förändring, 
vilket ger oss möjlighet att hjälpa våra företag att ligga i framkant. Vi deltar proaktivt inom många 
utvecklingsområden. Tillsammans med en stor satsning i VGR kraftsamlar vi, tillsammans med 
näringsliv och akademi, att internationellt sätta Borås och Västsverige på kartan som textilens skarpa 
spets och mylla inom textil och mode. Genom ACTE drivs bland annat projekten Native och Rebelpin. 

Kommunstyrelsen ska generera kunskap om den organiserade brottslighetens olika former och modus 
för att i nära samverkan med förvaltningar och bolag arbeta för att förebygga och försvåra att den 
organiserade brottsligheten finansieras av skattemedel samt att kommunen utgör en plattform för 
odemokratiska budskap. Vi ska även generera kunskap till och bereda ärenden för Borås Stads politiska 
styrgrupp mot organiserad brottslighet samt har ett strategiskt ansvar för Borås Stads avhoppar-
verksamhet tillsammans med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  samt arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck tillsammans med Arbetslivsförvaltningen. Arbetet mot oegentligheter 
och korruption fokuseras på utbildning och information om hur förtroendevalda, medarbetare och 
chefer ska förhålla sig till förhållanden som kan innebära risker för oegentligheter och korruption. 
Detta regleras i Borås Stads policy Vårt förhållningssätt. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning och mycket av 
det strategiska jämställdhetsarbetet sker härifrån. Samtliga avdelningar och medarbetare har ett ansvar 
att i allt arbete inkludera jämställdhetsperspektivet. Årligen presenteras könsuppdelad statistik bland 
annat säkerställa jämställda löner och kompetensbaserad rekrytering. 

Borås Stads jämställdhetsarbete står inför en rad utmaningar. Internationellt utmanas det hittills 
bedrivna jämställdhetsarbetet och kvinnor och tjejers rättigheter motarbetas. Studier visar att Covid-19 
med tillhörande isolering bidrog till ökad rapportering av våld i hemmet både internationellt och 
nationellt. På relationsvåldsenheten i Borås Stad har det skett en ökning av skyddsplaceringar de senaste 
åren. I Borås Stad finns det heller inga uttalade övergripande mål eller prioriteringar med arbetet med 
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jämställdhet och uppföljningen av nämnders rapporteringar i budget håller väldigt blandad kvalitet vad 
gäller ambitioner och kunskap. Med planen på ett övergripande styrdokument för mänskliga rättigheter 
finns det också att en risk att jämställdhetsperspektivet inte synliggörs tillräckligt och att arbetet för 
jämställdhet blir för generellt. 

En möjlighet att undvika det är att tydliggöra aktiviteter och mål för att stärka jämställdhetsarbetet i den 
planerade mänskliga rättighetshandlingsplanen. Handlingsplanen ska lyfta ett antal aktiviteter och 
målsättningar för stadens övergripande rättighetsarbete. Arbetet med att implementera den framtagna 
rättighetsanalysen kommer att fortgå under 2023. 

Den tidigare framtagna rättighetsanalysen lyfter samtliga diskrimeringsgrunder, däribland kön, för att 
pröva besluts påverkan på ett jämlikt Borås. Implementeringen av denna kommer att fortsätta under 
2023. Under året kommer också 2020 års arbete med att jämställdhetsgranska förvaltningens 
friskvårdsbidrag samt kompetensutveckling att genomföras ytterligare en gång. 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 
Utöver de generella redogörelser som beskrivs i årsredovisningen görs särskilda uppföljningar inom 
flera ansvarsområden. Nedan följer exempel på hur uppdrag följs upp. 

 Området mänskliga rättigheter och ungdomsarbetet spänner över flera organisatoriska nivåer 
och berör samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad och arbetet följs därför upp på flera 
sätt. Dels görs uppföljningar genom medborgar- och brukarundersökningar och dels via 
nämndernas jämställdhetsmål. Andra uppföljningar som görs är genom lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och välfärdsbokslutet. Satsningen 
kring ett Socialt hållbart Borås följs upp genom de handlingsplaner och särskilda indikatorer 
som är kopplade till de inom området beslutade effektmålen. Vissa uppdrag följs upp genom 
särskilda rapporter till Kommunstyrelsen, såsom äldreombudets och elevombudets rapporter. 

 Uppdraget för det strategiska arbetet med personal-, löne- och arbetsgivarpolitik följs upp 
genom personalekonomisk redovisning samt det systematiska arbetsmiljöarbetet i Stratsys och 
medarbetarenkäten. 

 Stadsledningskansliet utvärderar kommunikationen i större projekt och i kommunikations-
insatser. Genom Medborgarundersökningen, en attitydmätning som genomförs av SCB, mäter 
Borås Stad allmänhetens uppfattning om kommunens bemötande, information och delaktighet. 
Med hjälp av analysverktyg för våra webbplatser boras.se och intranätet undersöker vi 
besökarnas beteenden och mönster. Dessa analyser ligger till grund för hur vi utvecklar och 
strukturerar informationen på webbplatserna. På våra konton i sociala medier mäter vi 
engagemang och analyserar våra målgrupper för att följa upp hur våra budskap tas emot och 
uppfattas. 

 Finansverksamheten och internbankens verksamhet följs upp, utöver årsredovisningen, genom 
månadsrapporter till Kommunstyrelsen. Det sker en årlig återrapportering till 
Kommunstyrelsen avseende förvaltning av stiftelsekapital. 

 Strategisk ITs verksamhet följs upp genom månadsrapporter till Kommunstyrelsen samt i 
årsredovisningen. 

 Stadsjuristernas ärenden registreras och följs upp årligen i årsredovisningen. 
 Uppföljning av koncerninköps grunduppdrag görs genom avstämningar med stadsdirektören 

och ansvariga kommunalråd. 
 Visionen och näringslivsstrategin förverkligas av verksamhetsplan som redovisar aktiviteter och 

uppdrag. Uppdraget följs sedan upp genom avstämning mot strategi, uppdrag och mål bland 
annat i Stratsys och av Kommunstyrelsen beslutade uppdrag. Avstämning sker dessutom 
kontinuerligt i styrgrupper, beredningsgrupper och med särskilda möten med kommunalråden. 
Med jämna mellanrum redovisas också genomförda projekt och satsningar. Genomförda 
redovisningar på EU-projekt, tillväxtprojekt m.m. som är finansierade av extern finansiär 
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redovisas löpande. 

3.3.1 Möjligheter och mod att utvecklas 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Resultatet av det sammanfattande omdömet om 
näringslivsklimatet i Borås Stad ska öka. (Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät skala 
mellan 1 och 6). 

Fortsatt arbete kring insikt och att tillsammans med 
förvaltningar och intressenter inom tillväxtområdet 
jobba aktivt med service. Näringslivsavdelningen 
samordnar arbetet. 

Rankingen i SKL:s öppna jämförelser, 
företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) ska öka 

Ständigt arbete tillsammans med berörda 
förvaltningar för att skapa Sveriges bästa 
näringslivsklimat genom en rad åtgärder. Beslutade 
förbättringsåtgärder fullföljs under budgetåret. 

Andelen hushåll och företag som har tillgång till 
bredband om minst 100Mbit/s ska öka, % 

Installationstakten hos kommersiella aktörer har 
avmattats och det finns inte några större nya 
utbyggnadsområden, utan nu jobbar man med 
anslutning av mindre områden och vita fläckar. 

3.3.2 Människor möts i Borås 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Antal gästnätter i Borås ska öka. Efter cirka ett år utan restriktioner har 
logimarknaden återhämtat sig och ser ljust på 
framtiden. Både affärsresandet och turismen bör 
fortsätta öka under 2023 och Borås TME arbetar för 
att få fler besökare till evenemang, kongresser och 
våra besöksmål. Det skapas kampanjer och 
lockande erbjudande för att få besökare att stanna 
över natten, till exempel Familjen som expedition 
som startades upp under 2022 och är ett unikt 
koncept i Sverige. Med en helt ny 
konferensanläggning på ett av hotellen tillsammans 
med ytterligare 60 hotellrum samt planer på ett helt 
nytt hotell kommer fler aktörer att, tillsammans med 
Borås TME, arbeta för att fler väljer att övernatta i 
Borås. 

3.3.3 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

Sjukfrånvaron ska följas upp och analyseras både 
avseende korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.  
Kontinuerligt ska flex-saldon med fokus på höga 
plussaldon stämmas av då detta kan vara ett 
tecken på hög arbetsbelastning. Post-Covid kan det 
vara av ännu större vikt med uppföljningar då ev. 
nya arbetssätt införs. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
ska minska. 

Anställningar på en förvaltning som 
Stadsledningskansliet ska normalt inte vara 
timavlönade men förvaltningens användning av 
timavlönad personal är att härleda till korta 
anställningar för särskilda projekt t ex elever från 
högskolan som utför arbete under loven och kan 
ses som en del i att attrahera framtida medarbetare. 
Vilka avdelningar och syfte med anställningar av 
timavlönade ska följas upp årligen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag ska öka, % 

Under 2022 infördes två förändringar för 
friskvårdsbidraget, dels digital ansökan via 
Heromawebb och dels togs motkravet på 
egeninsats av medarbetaren bort. Syftet var att 
förbättra erbjudandet och underlätta hanteringen av 
administration kring uttaget. De nya 
förutsättningarna kan medföra en ökad 
nyttjandegrad under 2023. 

3.3.4  Verksamhetsmått 

3.3.4.1 Bostäder 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Förtätning av 
stadskärnan, antal 
nyinflyttade till centrum. 

83 66 27 200 200 

Antal nyproducerade 
bostäder i Borås tätort 

472 283 135 480 480 

Antal nyproducerade 
bostäder utanför Borås 
tätort 

125 137 112 120 120 

3.3.4.2 Sysselsättning 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Sysselsättningsgrad (20-
64 år), %. 

80 79  77 77 
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3.3.4.3 Handel och företagande 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 
2019 

Årsutfall 
2020 

Årsutfall 
2021 Budget 2022 Budget 2023 

Tillgång till mark för 
företagande, m2. 

250 000 70 000 750 000 150 000 150 000 
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3.3.5 Dessa indikatorer och verksamhetsmått föreslås att inte följas 
upp 

Indikatorn "Andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband" var relevant under tiden som 
utbyggnaden av bredband gjordes men har nu nått en punkt där utfallet inte längre förändras så mycket 
mellan åren. 

Indikatorn ”Arbetad tid för timavlönade” spelar numera en mindre roll och kan därför tas bort. Att 
använda timavlönad personal kan vara positivt på flera sätt, till exempel kan organisationen ersätta 
ordinarie personal vid behov och det gör det enkelt att prova på ett arbete i kommunens verksamheter. 
Personal- och förhandlingsavdelningen kommer fortsätta att årligen följa upp timavlönade i den 
personalekonomiska redovisningen. 

För att kunna arbeta strategiskt och vara stödjande i rehabiliteringsprocessen föreslår vi på det 
personalpolitiska området en ny indikator; ”Antalet pågående rehabiliteringsärenden med plan för 
återgång i arbete”. För uppföljning krävs att samtliga förvaltningar använder sig av stadens rehabmodul, 
Heroma hälsosam, i sitt rehabiliteringsarbete. 

Verksamhetsmåttet ”Tillgång till mark för företagande" känns inte relevant att ha som mått om det inte 
har en tydlig koppling till önskad näringslivsinriktning. Det bör finnas en tydlig koppling utifrån önskad 
utveckling och inriktning på näringslivet, annars vet man inte om man har rätt mått eller vad som 
önskas uppnås. Sedan många år tillbaka är måttet att 250 000 kvm (25 ha) alltid ska finnas och utfallet 
har ofta angetts till samma siffra, vilket inte stämmer då det nästan alltid funnits ca 150 ha fördelat på 
olika områden inom kommunen. Idag finns ca 70 000 kvm (70 ha) ledig industrimark. Utifrån de 
senaste ca 10 årens logistikutveckling så är måttet om 25 ha inte i relation till näringslivets efterfrågan 
på mark för deras ytkrävande verksamhetsbehov. 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 
För att utföra vårt uppdrag krävs samarbete med nämnder och bolag, en stor del av arbetet kräver även 
samarbete utanför stadens gränser som till exempel näringslivet, Högskolan i Borås och andra 
kommuner och regionen. Det förutsätts också att vi arbetar tillsammans inom Stadsledningskansliet 
men också ett nära samarbete med nyckelpositioner både inom och utanför vår egen organisation. 
Genom omvärldsanalyser och samarbete med olika nätverk och myndigheter skapar vi bra underlag för 
vårt arbete och fortsatta utvecklingen. 

Det sker en samverkan i stråket Göteborg - Borås och detta arbete fortsätter med att belysa och 
utveckla potentialen i stråket mellan Västsveriges två största städer. Arbetet inriktas på att överbrygga 
administrativa gränser och arbeta fram konkreta förslag och inriktningar, där ny järnväg är en 
förutsättning för den önskade utvecklingen. Arbetet sker tillsammans med kommuner och kommunal-
förbund i stråket samt i nära kontakt med Västra Götalandsregionen och Swedavia. 

Genom att Borås Stad har fått stadsbidraget till Viable Cities kommer klimatarbetet att förstärkas på ett 
flertal område i samverkan med övriga inblandade aktörer såsom Navet och Science Park Borås. 

Samtliga nämnder inom samhällsbyggande sektorn har en stor påverkan på uppdragens omfattning och 
genomförande och det finns ett ömsesidigt förhållande mellan dessa nämnder. Det är viktigt att takta 
lika i detta eftersom samarbeten, beroenden, utförande av de olika delarna i processerna kräver insatser, 
beslut med mera från berörda nämnder/förvaltningar. Förutom mellan nämnder förutsätts nära 
samarbete med de kommunala bostadsbolagen, Borås Elnät AB samt Borås Energi och Miljö AB. 
Dessutom påverkas uppdragens genomförande och resultat av marknaden, byggherrar, fastighetsägare, 
företag, privatpersoner, föreningar, organisationer och andra myndigheter. Alla är beroende av 
kommunen i rollen som markägare i många olika sammanhang samt vice versa genom att kommunen 
är beroende av myndigheter, andra nämnder med mera för att kunna utföra sina tilldelade uppdrag. 
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Det sker en nära samverkan och samarbeten med flera både externa och interna aktörer i arbetet med 
att förebygga och försvåra den organiserade brottsligheten och odemokratiska budskap. 
Polismyndigheten, både regionalt och lokalt, och med flera polisiära funktioner är en grundläggande 
förutsättning för att klara uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för en lokal myndighets-
samverkan med nio myndigheter som samverkar kring en gemensam inriktning; Trygghet, Rättvisa och 
Demokrati och denna samverkan syftar till att förebygga och försvåra för den organiserade 
brottsligheten och oegentligheter och korruption. Internt i Borås Stad sker samverkan med i stort sett 
samtliga förvaltningar, men det finns en djupare samverkan med främst Arbetslivsförvaltningen genom 
arbetet mot till exempel hedersrelaterat våld och förtryck samt med Individ och familjeomsorgs-
förvaltningen genom avhopparverksamheten. 

Stadsledningskansliet har som beskrivits ovan många olika samarbeten för att skapa utveckling och 
tillväxt i stort både internt och externt. När det gäller näringslivsfrågorna sker många olika samarbeten 
och exempel på samarbetspartners är stadens olika kluster såsom Marketplace Borås, E-handelsstaden, 
Creative Kluster, det tekniska klustret med RISE, ASTA, Volvo, Ericsson med flera. Det sker också 
samverkan och nära samarbeten med Högskolan i Borås, Businessregion Borås, Västra 
Götalandsregionen, EU, stadens företagarföreningar, Innovationssystemet (Science Park, Inkubatorn, 
Företagsstart, ALMI, Drivhuset med flera). 

4 Resurser 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.1.1 Resultat 

4.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Bokslut 
2021 Budget 2022 Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Summa intäkter 163 171 102 289 102 289 104 738 

Summa kostnader -298 152 -242 935 -242 124 -250 664 

Buffert (endast i budget) 0 -1 350 -1 350 -1 474 

Nettokostnad -134 981 -141 996 -141 185 -147 400 

Kommunbidrag 139 449 141 996 141 996 147 400 

Resultat jämfört med kommunbidrag 4 468 0 811 0 

Ackumulerat resultat 5 000    

Nettoinvesteringar -1 205 -40 000 -20 600 -51 000 
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4.2 Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2023 är satt till 147,4 mnkr, en ökning med 3,85 mnkr. Kommunstyrelsen har fått 
ett allmänt tillskott om 2 mnkr riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i samhällsbyggnads-
processen samt 650 tkr till CKS Kunskapsinriktning för en utökad tjänst i det förebyggande arbetet mot 
organiserad brottslighet. 

Flera av de uppdrag som ges verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom 
centralt avsatta medel, t.ex. Stöd till Lokal utveckling. 

Verksamheten Stadsledningskansliet ser följande utmaningar och aktiviteter under kommande 
år som inte ryms inom befintlig ram: 

 

Aktivitet  tkr 

Minskade tomträttsintäkter MEX Sålda tomträtter medför lägre 
intäkter 

3 300 

Ökade kapitalkostnader MEX Högre internränta ger ökade 
kostnader 

1 000 

Lägre fastighetskatt MEX Skatten blir lägre och täcker de 
högre kapitalkostnaderna 

-1 000 

Total  3 300 
  

 

4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Kommunledning     

Intäkt 109 435 52 078 52 078 56 853 

Kostnad -254 084 -204 911 -204 100 -212 168 

Nettokostnad -144 649 -152 833 -152 022 -155 315 

Personaladministration     

Intäkt 10 580 1 600 1 600 1 600 

Kostnad -11 077 -2 222 -2 222 -2 238 

Nettokostnad -497 -622 -622 -638 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet     

Intäkt 178 0 0 0 

Kostnad -18 939 -19 020 -19 020 -19 352 

Nettokostnad -18 761 -19 020 -19 020 -19 352 

Markreserv     

Intäkt 29 757 32 050 32 050 31 250 

Kostnad -9 046 -10 281 -10 281 -10 160 

Nettokostnad 20 711 21 769 21 769 21 090 
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Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Totalförsvar och 
samhällsskydd     

Intäkt 2 276 3 916 3 916 4 000 

Kostnad -2 636 -4 282 -4 282 -4 376 

Nettokostnad -360 -366 -366 -376 

Markupplåtelse för 
flerbostadshus och 
industri 

    

Intäkt 3 735 4 670 4 670 4 070 

Kostnad -501 -401 -401 -499 

Nettokostnad 3 234 4 269 4 269 3 571 

Markupplåtelse för småhus     

Intäkt 7 210 7 975 7 975 6 965 

Kostnad -257 -207 -207 -220 

Nettokostnad 6 953 7 768 7 768 6 745 

Vård och omsorg     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 472 -1 471 -1 471 -1 511 

Nettokostnad -1 472 -1 471 -1 471 -1 511 

Övrigt     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -140 -140 -140 -140 

Nettokostnad -140 -140 -140 -140 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -1 350 -1 350 -1 474 

Nettokostnad 0 -1 350 -1 350 -1 474 

Totalt     

Intäkt 163 171 102 289 102 289 104 738 

Kostnad -298 152 -244 285 -243 474 -252 138 

Nettokostnad -134 981 -141 996 -141 185 -147 400 

4.3.1 Kommunledning 

Kommunledning omfattar avdelningarna på Stadsledningskansliet, och de består av Kommunikation, 
Ekonomistyrning, Personal och förhandling, Näringsliv, Mark och exploatering, Strategisk 
samhällsplanering, Kvalitet och utveckling, Koncerninköp samt Centrum för kunskap och säkerhet. 

4.3.2 Personaladministration 

Verksamheten avser stadens övergripande strategiska företagshälsovård, centrala samverkansgruppen, 
fackliga förtroendevalda samt stöd till personalföreningen Merkraft. 
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4.3.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga 
sammanträden. Hit räknas även de politiska sekreterarna. 

4.3.4 Markreserv 

Kommunen har en markreserv på ca 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger 
arrendeintäkter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till ca 31 mnkr. Av dessa är 12 mnkr 
interna markupplåtelser för till exempel skolor och idrottsanläggningar. Övriga 19 mnkr är externa 
markupplåtelser för tekniska anläggningar, parkeringar, bensinstationer, upplag, odling, bete med mera. 

Markreserven medför även kostnader såsom fastighetsskatt, saneringar, rivningar, fastighetsvärderingar 
och lantmäterikostnader beräknade till ca 3,8 mnkr. Därutöver tillkommer konsultkostnader och 
kapitalkostnader för markreserven. Övriga drift- och förvaltningskostnader för kommunens mark 
belastar respektive förvaltande organisation. 

4.3.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Verksamheten avser krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar samt stöd till hemvärnsföreningar. 

4.3.6 Markupplåtelse för flerbostadshus och industri 

Upplåtelse av kommunal mark för näringsverksamhet avser främst tomträtter för flerbostadshus. Det 
finns även ett mindre antal tomträtter och arrenden för industriändamål och tekniska anläggningar. Den 
totala driftsintäkten av dessa upplåtelser beräknas till ca 3,7 mnkr. Nya tomträttsupplåtelser för industri, 
verksamheter eller bostäder sker bara undantagsvis. 

4.3.7 Markupplåtelse för småhus 

Upplåtelse av kommunal mark för bostadsändamål avser tomträtter för småhus. Tomträttsavgälder för 
permanentbostäder beräknas ge en intäkt på ca 6 mnkr. Tomträttsavgälder och arrenden för 
fritidsbostäder beräknas ge en intäkt på ca 0,9 mnkr. 

Innehavare av tomträtter för småhus erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara 
undantagsvis. Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av tomträttsavgälderna 
samt genom uppräkning av arrendeavgifterna, men de totala intäkterna har minskat och kommer på sikt 
att minska i takt med fortsatta försäljningar/friköp av tomträtter och vissa arrenden. 

4.3.8 Vård och omsorg 

Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för 
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. 

4.3.9 Övrigt 

Avser anslag till Blå Stjärnans djursjukhus för jourverksamhet. 
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4.4 Kommungemensam verksamhet 

4.4.1 Resultat 

4.4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Bokslut 
2021 Budget 2022 Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Summa intäkter 994 1 000 1 000 1 000 

Summa kostnader -124 553 -129 550 -129 550 -132 750 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 

Nettokostnad -123 559 -128 550 -128 550 -131 750 

Kommunbidrag 124 300 128 550 128 550 131 750 

Resultat jämfört med kommunbidrag 741 0 0 0 

Ackumulerat resultat     

Nettoinvesteringar     

4.5 Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2023 blir 131,75 mnkr, en ökning med 3,2 mnkr 
vilket motsvarar en uppräkning med 2,5 %. De kostnader som bokförs på kommungemensamma 
verksamheten är svåra att påverka och vissa räknas upp med mer än 2,5 %. 

Det sätts inte av till någon buffert för den kommungemensamma verksamheten då den avser köpta 
tjänster där kostnaderna är kända när budgeten upprättas. 

Tilldelad ram är inte tillräcklig för att finansiera de ökade kostnaderna för SÄRF 2023. Medlems-
kommunerna i SÄRF har kommit överens om nya andelstal vad gäller medlemsbidraget till SÄRF. Den 
årliga ökningen 2020-2024 blir drygt 2 mnkr/år för Borås Stad inklusive index. För 2023 ökar 
medlemsbidraget med ytterligare 5 % för volymkompensation, vilket innebär att bidraget totalt sett 
ökar med drygt 7,8 mnkr eller ca 8,5 %. 

Den kommungemensamma verksamheten behöver därmed ytterligare kommunbidrag om 5,2 
mnkr. 
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4.6 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Övrig gemensam 
verksamhet 
(upphovsmannarätt) 

    

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -466 -482 -482 -478 

Nettokostnad -466 -482 -482 -478 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer     

Intäkt 989 1 000 1 000 1 000 

Kostnad -19 054 -19 667 -19 667 -19 897 

Nettokostnad -18 065 -18 667 -18 667 -18 897 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -2 119 -2 130 -2 130 -2 363 

Nettokostnad -2 119 -2 130 -2 130 -2 363 

Räddningstjänst     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -90 603 -93 842 -93 842 -96 232 

Nettokostnad -90 603 -93 842 -93 842 -96 232 

Kommunikationer     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -12 311 -13 429 -13 429 -13 780 

Nettokostnad -12 311 -13 429 -13 429 -13 780 

Ekonomiskt bistånd     

Intäkt 5 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 

Nettokostnad 5 0 0 0 

Totalt     

Intäkt 994 1 000 1 000 1 000 

Kostnad -124 553 -129 550 -129 550 -132 750 

Nettokostnad -123 559 -128 550 -128 550 -131 750 
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4.6.1 Övrig gemensam verksamhet (upphovsmannarätt) 

Kostnaderna avser STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och SAMI (Svenska artisters 
och musikers intresseorganisation). 

4.6.2 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Avgiften till Sveriges Kommuner och Regioner sätts till 3 192 tkr (KS Dnr 2022-00518), till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 8 978 tkr samt till Navet 6 506 tkr. För ett samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter via SKR budgeteras en kostnad om 220 tkr. Intäkt 
respektive kostnad för dataskyddsombud (DSO) hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
uppgår till ca 1 000 tkr. 

4.6.3 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. 

4.6.4 Räddningstjänst 

Medlemsbidrag till SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). Från och med 2020 har 
medlemskommunerna i SÄRF träffat en överenskommelse om nya andelstal. Andelstalen var tidigare 
fasta från att Marks kommun gick med i SÄRF 2010. De nya andelstalen bygger på en fördelning enligt 
91 % för folkmängd och 9 % fördelat lika på varje medlem. För alla medlemskommuner utom Marks 
kommun innebar det en höjning. För att höjningen inte skulle slå igenom helt från 2020, så sker en 
övergång med en femtedel per år tills att de nya andelstalen gäller helt från och med 2024. Den årliga 
ökningen 2020-2024 blir drygt 2 mnkr/år för Borås Stad inklusive index. För 2023 ökar medlems-
bidraget med ytterligare 5 % då SÄRF inte har fått volymkompensation tidigare år. I särskilda 
medlemsdialoger har medlemskommunerna kommit överens om en särskild höjning 2023 samt en 
modell där medlemsbidraget från och med 2024 förutom indexuppräkning även kommer räknas upp 
för befolkningsförändringar. Medlemsbidraget för 2023 ökar totalt med drygt 7,8 mnkr eller 8,5 %. 
Förutom medlemsbidrag inkluderar verksamheten kostnader för Vattendyk och Brandskydds-
utbildning. 

4.6.5 Kommunikationer 

Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån. 
Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken så att färdtjänstberättigade reser gratis, att personer som är 65 
år och äldre åker gratis under lågtrafikperioder, det finns flextrafik för personer som fyllt 75 år samt att 
det finns Närtrafik i kommunen även under kvällar och helger. 
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5  Investeringar 

5.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Investeringar årliga 
anslag 

  40 000 51 000 45 400 40 000 40 000 40 000 

Investeringar som 
löper över flera år 

21 500 0 11 500 0 5 000 5 000 0 0 

Summa 21 500 0 51 500 51 000 50 400 45 000 40 000 40 000 

5.2 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 
2022 

Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Viared Västra, åtgärder för 
gator 0 3 000 3 000 0 0 0 

Viared Norra, åtgärder för 
gator 0 0 1 000 0 0 0 

Nordskogen 0 0 1 400 0 0 0 

Utbyggnad av 
bostadsområden 0 8 000 0 0 0 0 

Fastighetsinköp 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Summa 40 000 51 000 45 400 40 000 40 000 40 000 

Prognosen för Viared Västra avser toppbeläggning och trädplantering, görs tidigast 2023 och 2024. 

Viared Norra är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2024. 

Nordskogen är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2024. 

Utbyggnad av kommunal gata för bostadsexploatering i Sparsör och södra Dalsjöfors. 

Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden. Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder 
samt allmänna ändamål. 
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5.3 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Projekt-
status 

Nabbamotet 21 500 0 11 500 0 5 000 5 000 0 0 0 

Summa 21 500 0 11 500 0 5 000 5 000 0 0  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Exploateringen orsakar ökad trafik i Nabbamotet och kapacitetshöjande åtgärder genom ramper och 
rondeller behöver göras. Detta medför projektering och anläggningskostnader på ca 35 mnkr, varav 
ca 14 mnkr avser medfinansieringsåtgärder i Trafikverkets anläggning. Resterande ca 21 mnkr avser 
kommunens investering från 2023 till avslutat projekt. Budget 2022 kommer inte att användas utan 
dessa medel förs över till budget 2023. 
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6 Exploateringsprojekt 
I tabellerna ingår både omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

Utgifter 

Projekt Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 
april 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Projekt-
status 

Utbyggnad av 
industriområde Viared 
Västra 

434 700 405 615 30 850 5 000 0 0 0 2 

Utbyggnad av 
industriområde Viared 
Norra 

50 000 50 623 0 1 000 0 0 0 2 

Utbyggnad av 
industriområde 
Nordskogen 

80 000 78 802 0 1 400 0 0 0 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 2022 30 000 240 30 000 10 000 10 000 5 000 5 000 2 

Utbyggnad av 
bostadsområden 2022 30 000 23 30 000 10 000 10 000 5 000 5 000 2 

Summa 624 700 535 303 90 850 27 400 20 000 10 000 10 000  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Utbyggnad av industriområden och bostadsområden 
Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbete 
uppgår till cirka 434,7 mnkr. Projektet pågår fram till cirka år 2025. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat Södra 
Gässlösa, RV 27 - RV41, Kyllared och Osdal. Exploatering av nya rättscentrum kvarteren innebär 
utbyggnad av Brodalsgatan och Petersbergsgatan 

Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Långesten, Fristad, Bosnäs, Sparsör samt Dalsjöfors. 
Under prognosperioden kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma att antas vilket i så fall 
innebär en påbörjan av exploateringsutbyggnad. 
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Försäljning 

Projekt Godkänd 
intäkt 

Intäkt 
tom april 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Försäljning av 
industritomter projekt 
Viared Västra 

-525 000 -365 305 0 -40 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Försäljning av 
industritomter projekt 
Viared Norra 

-68 000 -59 573 0 0 -4 000 -14 000 0 

Försäljning av 
industritomter projekt 
Nordskogen 

-127 950 -67 170 -15 000 -20 000 -20 000 -10 000 -10 000 

Försäljning av 
bostadstomter 2022  0 -12 000 -1 000 -5 000 -5 000 -1 000 

Summa -720 950 -492 048 -27 000 -61 000 -49 000 -49 000 -31 000 

Försäljning av industritomter  
Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen. 

Försäljning av bostadstomter 
Försäljning villatomter i Fristad / Hagtornsvägen och Långesten. Prognosen avser cirka åtta nya 
villatomter i exploateringsområdet södra Dalsjöfors samt åtta stycken i Svaneholm. 

Övrig försäljning 
Verksamheten omfattar försäljning av övriga fastigheter såsom tomträttsfastigheter, arrendetomter, 
industrimark inom äldre verksamhetsområden samt övrig tomtmark för t.ex. villor och 
centrumverksamhet. För 2023 beräknas försäljningen uppgå till cirka 150 mnkr. 

Här ingår även försäljning av mark och fastigheter som finns i kommunens markreserv och som inte 
längre behövs inom den kommunala verksamheten eller försäljning av markanvisade områden. 
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7 Arbetsgivarpolitik 
Borås Stad behöver arbeta systematiskt för att kompetensförsörja våra verksamheter. I likhet med hela 
offentliga Sverige står organisationen under de närmaste åren inför stora utmaningar då efterfrågan och 
behovet av de tjänster kommunen erbjuder ökar i snabbare takt än befolkningen i arbetsför ålder. 
Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för förvaltningarnas långsiktiga och uthålliga arbete med 
arbetsgivarpolitik i allmänhet och kompetensförsörjningsfrågan i synnerhet. Det görs genom att styra 
de övergripande processerna och stödja förvaltningarnas arbete med exempelvis arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, lönebildning, pensionsfrågor och organisationsfrågor. Det handlar om att arbeta 
för ett jämställt arbetsliv där hälso- och arbetsmiljöarbetet prioriteras på samtliga ledningsnivåer. Det 
handlar också om att ge förutsättningar för medarbetare att gå från deltid till heltidsarbete, motivera 
och ge förutsättningar för äldre medarbetare till ett långt arbetsliv samt att utveckla och dra nytta av 
digitalisering för att frigöra värdeskapande tid i stadens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har en stor utmaning att attrahera rätt kompetens och möta de behov som 
verksamheterna står inför. Ett exempel är att den mesta informationen som produceras idag finns i 
digital form i olika verksamhetssystem och det gör att det blir förändrade arbetsuppgifter med andra 
kompetenskrav i framtiden. 

Arbetet med arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning har många sidor. En god arbetsmiljö är 
grundläggande för väl fungerande arbetsplatser med nöjda och friska medarbetare och god kvalitet i 
verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas och förfinas ständigt. För att nå framgång 
i kompetensförsörjningsarbetet behöver Borås Stad arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera och 
introducera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare samt på ett professionellt sätt 
avveckla medarbetare som lämnar sin tjänst. Utöver det ordinarie arbetet inom personalområdet 
kommer Kommunstyrelsen därför bland annat att fokusera på riktat utvecklingsarbete inom följande 
områden: 

 Utbildningsinsatser inför arbetet med decentraliserade löner 
 Implementera reviderad plattform för arbetsgivarvarumärket för att stärka attraktionskraft 

bland kandidater för anställning 
 Implementera samverkansavtalet för att lägga grunden till god samverkan 
 Förbättra fler utbildningslokaler med modern utrustning för att möta ett ökande behov av 

lokaler för utbildning 
 Onboarding av förstagångschefer, förväntad omsättning av chefer gör att vi vill underlätta 

inträdet i ny yrkesroll 
 Fler digitala guider och utbildningar för utbildningar och introduktion för att attrahera och 

introducera samt behålla personal 
 Omställningsfonden, att tillsammans med fackliga representanter identifiera relevanta insatser 

ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och därmed ge medarbetare rätt och tillräcklig 
kompetens för sina uppdrag. 

Kommunstyrelsen har ett aktivt friskvårdsarbete med medarbetare som är drivande i sina roller som 
hälsoinspiratörer. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tillsättning av förvaltningschef till 

Grundskoleförvaltningen. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Beslut 

Ulf Karlsson anställs som förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen 

 

 

 

Datum 

2022-08-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-08-17 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2022-00648 2.3.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Annica Dahlén 
 

Datum 

2022-08-17 Annica Dahlén   

  Avdelningschef 

 

KC6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annica Dahlén 
Handläggare 
033 357716 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

20XX-XX-XX 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00648 2.3.2.1 

  

 

Tillsättning av förvaltningschef till 

Grundskoleförvaltningen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ulf Karlsson anställs som förvaltningschef på Grundskoleförvaltningen 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Fem personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef för 

Grundskoleförvaltningen.  

Tre grupper deltog i intervjuerna: 

Grupp 1: Grundskoleförvaltningens presidium, kommunalråd, Stadsdirektör 

samt Personalchef 

Grupp 2: Grundskoleförvaltningens ledningsgrupp 

Grupp 3: Fackliga företrädare 

Efter en samlad bedömning föreslås att Ulf Karlsson erbjuds tjänsten som 

förvaltningschef för Grundskoleförvaltningen. Ulf är idag Verkställande 

direktör för Olinsgymnasiet.. 

 

Beslutsunderlag 

1. MBL-protokoll 

 

Beslutet expedieras till 

1. Grundskoleförvaltningen 

 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 





 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förlängning av projektet Frisk organisation 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Projektet Frisk Organisation förlängs till 2023-12-31. 
 
Beslut 

 

 

 

 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00587 2.3.5.25 Programområde 01 
Handläggare: Annika Dahlén 

 
Datum 

220630 Annica Dahlén  
  Avdelningschef 

 

PF1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annika Dahlén 
Handläggare 
033 357716 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00587 2.3.5.25 

  

 

Förlängning av projektet Frisk organisation 

Kommunstyrelsens beslut 
Projektet Frisk Organisation förlängs till 2023-12-31. 

Sammanfattning  
I juni 2018 beviljade Kommunstyrelsen projektet ”Frisk organisation” med 
uppdraget att under tre år arbeta för att minska inflödet till sjukskrivning och 
därmed minska antalet rehabiliteringsärenden. Ett av projektmålen är att nå en 
rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro. Hos Borås Stad finns också en önskan 
om att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, ges möjlighet att 
behålla sin hälsa över tid och kan medverka till bra verksamhet med hög kvalité. 
Projektet förlängdes under 2022. 
Det finns en ökad efterfrågan om att få fortsätta arbetet hos arbetsplatserna 
ytterligare ett år med den viktiga investering i arbetsmiljö som Borås stad 
tidigare tagit beslut om. Att fortsätta svara på behov som arbetsplatser 
efterfrågar men också att implementera, integrera och omsätta i handling 
övergripande identifierade utvecklingsområden. Ett viktigt strategiskt arbete 
mot det övergripande målet att öka organisationshälsan och ses som attraktiv 
arbetsgivare.  
 
Att förlänga projektet innebär ingen ytterligare finansiering, utan ryms inom 
ramen för de avsatta medel som redan har beviljats.  
 

Ärendet i sin helhet 
I juni 2018 beviljade Kommunstyrelsen projektet ”Frisk organisation” med 
uppdraget att under tre år arbeta för att minska inflödet till sjukskrivning och 
därmed minska antalet rehabiliteringsärenden. Ett av projektmålen är att nå en 
rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro. Hos Borås Stad finns också en önskan 
om att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, ges möjlighet att 
behålla sin hälsa över tid och kan medverka till bra verksamhet med hög kvalité. 
Projektet förlängdes under 2022. 
 
Enheten Organisationshälsa startade upp sitt arbete i januari 2019 och har 
kartlagt och föreslagit insatser och åtgärder på arbetsplatser. Utöver det har 
verksamheterna och Organisationshälsa identifierat faktorer som den lokala 
verksamheten inte råder över och som kan beskrivas som strukturella 



Borås Stad 
  Sida 
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faktorer/förutsättningar där påverkansmöjligheten finns att finna på 
förvaltningsnivå respektive Borås Stads nivå.  
 
Pandemin har inneburit ett avbrott i många av de pågående processer enheten 
arbetar med och enheten har ställt om. Uppdrag och stöd till verksamheter har 
fått skjutas på i tid och i ett antal fall ställas in eller kan det inneburit förändrade 
arbetssätt då chefer och medarbetare tvingats prioritera om pga. belastning och 
resursbrist. De verksamheter som drabbats hårdast av pandemin, som vård, 
skola och omsorg är också de som har de största utmaningarna avseende ohälsa 
och brister/utmaningar i arbetsmiljön. Hälso- och arbetsmiljöfrågorna har mot 
bakgrund av pandemin kanske aldrig varit viktigare, inte minst när psykisk 
ohälsa stiger som en effekt bla enligt Folkhälsomyndighetens rapport, juni 2020.  
Att vara i arbete och tillsammans arbeta för ett hållbart arbetsliv är 
organisationshälsa. Projektet har lett till ett bättre kunskapsunderlag om vilka 
faktorer som skapar hälsosamma och friska arbetsmiljöer, och om vilka som 
leder till det motsatta 
Det finns en ökad efterfrågan om att få fortsätta arbetet hos arbetsplatserna 
ytterligare ett år med den viktiga investering i arbetsmiljö som Borås stad 
tidigare tagit beslut om. Att fortsätta svara på behov som arbetsplatser 
efterfrågar men också att implementera, integrera och omsätta i handling 
övergripande identifierade utvecklingsområden. Ett viktigt strategiskt arbete 
mot det övergripande målet att öka organisationshälsan och ses som attraktiv 
arbetsgivare.  
 
Att förlänga projektet innebär ingen ytterligare finansiering, utan ryms inom 
ramen för de avsatta medel som redan har beviljats. 

 

Samverkan 
Samverkat 220630 

Beslutet expedieras till 
Ingen expediering. 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Annica Dahlén 
Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-
2024 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024 

 

 

 
Datum 

2022-08-01 Ylva Lengberg  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Niklas Arvidsson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00525 3.7.1.0 Programområde 02 
Handläggare: Ingegerd Eriksson 

 
Datum 

2022-07-08 Ingegerd Eriksson  
  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-07-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00525 3.7.1.0 

  

 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-
2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024 

Ärendet i sin helhet 
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring 
psykisk hälsa på länsövergripande nivå. 2017 fattade huvudmännen beslut om 
en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018-2020. 
Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en 
reviderad plan skulle tas fram och börja gälla från och med 2023.  

I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag 
att ta fram underlag för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 
september 2023 ska myndigheterna presentera sitt förslag till en ny nationell 
strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. Handlingsplanen 
föreslås bli gällande för 5, 10 år och den ska också innehålla mål och 
indikatorer. När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går 
inte med säkerhet att säga i nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig 
uppskattning är att vi har en ny nationell strategi och en ny nationell 
handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.  

Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt 
att vi synkroniserar vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med 
den nationella processen. Styrgrupp psykisk hälsa anser också att mål och 
indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är aktuella. 
Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av 
nuvarande länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023 2024. 

 

Beslutsunderlag 
1. Brev Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024, 2022-06-14 
2. Förslag Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024,  
2022-06-14 
3. Protokollsutdrag Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2023-2024, 
2022-06-14 
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Beslutet expedieras till 
1. info@borasregionen.se 
2. Sociala omsorgsnämnden 
3. Arbetslivsnämnden 
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
5. Vård- och äldrenämnden 
6. Förskolenämnden 
7. Grundskolenämnden 
8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
9. Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 

 



 
 
 

 
 
    2022-06-14  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     
 
 
Rekommendation gällande Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 
2023-2024 
 
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024. 
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 3 juni 2022 
och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag.  
 
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2022-11-30 på info@borasregionen.se  
 
 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef  
 
 
Bilagor 
1 Protokollsutdrag  
2 Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023 - 2024 
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med 
att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess 
har regeringen och SKR återkommande träffat 
överenskommelser inom området. Huvudmännen 
får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma 
handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det 
länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 
hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande 
är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit 
olika långt. 

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser 
runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras 
resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre 
tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i 
kraft 2025.  Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och 
det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit 

till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog 
med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den 
kommande nationella strategin och handlingsplanen.  De 
kommande årens arbete med handlingsplanen kommer 
att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i 
den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som 
hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. www.vardsamverkan.se/

handlingsplanpsykiskhalsa
w
h
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 

och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande

Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de

sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 

gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.

vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

Förbyggande och främjande arbete 

Tillgängliga tidiga insatser

Enskildas delaktighet och rättigheter

Utsatta grupper

Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 

ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 

med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

användarmanual och ett excel-ark för

www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp 
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 

och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• Andel äldre med äldreomsorg som har 

besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål 
2.1

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 

rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 
med SIP – hur blir det för den enskilde?

 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 
stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål 
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 

för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga 
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål 
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 

regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 

Tips! 

www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål 
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Fortsatt utveckling av samverkan inom 

kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt 
benämnt regionalt resurscentra för psykisk 
hälsa.

Mål 
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 

vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 

för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 

behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål 
4.1

diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt

Mål
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Andel barn och unga som får en första 

bedömning vid BUP inom 30 dagar. 
• Andel barn och unga som fått 

bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål 
2.1 

Mål 
2.2

utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 

från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 

problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 

vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 

individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 

behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips! 

www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Mål 
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska 
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I  Västra 

samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål 

3.2

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 

på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 

vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra 
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål 
5.1

och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 

så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål 
4.1

diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.





  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 46  Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023 2024 
Diarienummer: 2022/SKF0138 
 
Beslut 
Direktionen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2023 2024 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen 
 
Sammanfattning 
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018
2020.     
 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för 
vårdsamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. 
Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle 
tas fram och börja gälla från och med 2023.  
 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag 
för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna 
presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. 
Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5 10 år och den ska också innehålla mål och indikatorer.    
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i 
nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell strategi 
och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi synkroniserar 
vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella processen. Styrgrupp 
psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är 
aktuella. Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande 
länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023 2024. Handlingsplanen kommer då att totalt 
omfatta perioden 2018 2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom 
förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget och 
rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget.   
 
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 och rekommenderar kommunalförbunden 
att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen. 
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
  



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2021 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning. 

 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00967 1.1.4.0 

  

 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning. 

Sammanfattning 
Borås Stad deltar vartannat år i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Totalt 
deltar 270 kommuner. Borås Stad deltog senast hösten 2021. 

Syftet med KKiK är att på en övergripande nivå beskriva kommunens kvalitet i 
jämförelse med andra kommuner. Kommunens Kvalitet i Korthet, redovisar 
och jämför ett 40-tal nyckeltal inom tre olika områden; Barn och unga, Stöd 
och omsorg, Samhälle och miljö 

Resultaten för Borås Stad varierar inom och mellan områdena. Borås Stads 
resultat ligger generellt i nivå med genomsnittet bland Sveriges kommuner men 
det finns nyckeltal där Borås har betydligt bättre och sämre resultat än 
genomsnittet. I Borås har andelen elever i årskurs nio som blir godkända i idrott 
och hälsa ökat, dock har Borås sämre resultat än genomsnittet i Sverige. 
Andelen gymnasieelever som tar examen efter fyra har minskat sedan 
föregående mätning, samtidigt har Borås bättre resultat än genomsnittet i riket. 
 
Borås Stads brukare ger höga betyg på kvaliteten på särskilda boenden och 
Borås resultat ligger högre än genomsnittet i Sverige. Borås Stad har också höga 
betyg gällande bemötande och resultateten ligger betydligt högre än 
genomsnittet i Sverige. Även företagarnas helhetsbedömning av servicen i 
myndighetsutövningen skattas högre i Borås än genomsnittet i Sverige och har 
ökat sedan föregående mätning. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad deltar vartannat år i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med 
undersökningen är att på en övergripande nivå beskriva kommunens kvalitet i 
jämförelse med andra kommuner. Totalt deltar 270 kommuner. Senaste gången 
Borås Stad deltog var hösten 2021. 

Undersökningens innehåll 
Statistiken som används i KKiK hämtas dels från Sveriges officiella statistik, 
dels från egna mätningar inom ramen för arbetet med KKiK. Totalt handlar det 
om ett 40-tal olika nyckeltal som utvecklas kontinuerligt i delaktighet med 
kommuner. Nya nyckeltal har tillkommit och nyckeltal som inte längre känns 
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aktuella har tagits bort sedan föregående tillfälle som Borås Stad deltog. Därför 
varierar jämförelser med tidigare års resultat.  

Kommunens Kvalitet i Korthet, redovisar och jämför resultat inom tre olika 
områden: 

 Barn och unga 
 Stöd och omsorg 
 Samhälle och miljö 

Resultat 
Resultaten för Borås Stad varierar inom och mellan områdena. Borås Stads 
resultat ligger generellt i nivå med genomsnittet bland Sveriges kommuner men 
det finns nyckeltal där Borås har betydligt bättre och sämre resultat än 
genomsnittet. Här redovisas ett urval av Borås Stads resultat inom respektive 
område. Resultaten avser de tre senaste mätningarna 2017, 2019 och 2021. 
Jämförelser görs med tidigare års resultat för Borås när dessa finns. Om resultat 
saknas för något år så har nyckeltalet tillkommit senare. I 2021-års resultat görs 
jämförelser med genomsnittet bland Sveriges kommuner.  

Hela resultatet för Borås stad finns i bilaga. 

 

 

 

 

 

Barn och unga (kommunala skolor) 

Nyckeltal 

Borås 

2017 

Borås 

2019 

Borås 

2021 

Alla kommuner 

2021 
Andelen elever i årskurs 9 
som har godkänt i idrott 
och hälsa (%) 

 87 89 92 

Andelen elever i åk 9 som 
är behöriga till 
yrkesprogram (%) 

78 80 81 83 

Andelen gymnasieelever 
med examen inom 4 år 
(%) 

74 78 74 64 

Andelen gymnasieelever 
med indraget studiestöd 
pga. ogiltig frånvaro (%) 

 16 13 7 

 

Ur ett folkhälsoperspektiv kan betyg i idrott och hälsa sättas i relation till 
exempelvis kunskapsresultat och hälsoaspekter. I Borås Stad har andelen med 
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elever som fått betyget lägst E i idrott och hälsa ökat sedan föregående 
mätning. Det är ingen märkbar skillnad mellan tjejer och killar, däremot skiljer 
sig resultaten avsevärt mellan skolor med en variation från 63 till 98 procent. 
Borås resultat ligger lägre än genomsnittet bland Sveriges kommuner.  

Elevernas behörighet till yrkesprogram har ökat sedan 2017. Dock har Borås 
lägre resultat än genomsnittet i Sverige. Resultaten mellan Borås skolor varierar 
från 64 till 95 procent och det är något fler behöriga tjejer än killar. 

Andelen gymnasieelever som tar examen inom fyra år har minskat sedan 
föregående mätning, dock ligger resultatet över genomsnittet i Sverige. 
Resultaten mellan skolorna varierar från 71-100 procent och det är fler tjejer än 
killar som fullföljer sin utbildning.  

I Borås har andelen gymnasieelever med upprepad frånvaro utan giltig 
anledning minskat sedan föregående mätning. Dock är det betydligt högre andel 
gymnasieelever i Borås som har ogiltig frånvaro än genomsnittet i Sverige. Det 
är fler killar än tjejer som får sitt studiestöd indraget på grund av ogiltig 
frånvaro.  

Stöd och omsorg 

Nyckeltal 

Borås 

2017 

Borås 

2019 

Borås 

2021 

Alla kommuner 

2021 
Andelen vuxna, 18 år och 
äldre, som inte återkommit till 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd (%) 

 85 80 78 

Andelen brukare som trivs på 
sitt LSS-boende (%) 

87 77 87 81 

Kvalitetsaspekter i särskilt 
boende, andel av maxpoäng 
(%) 

  84 51 

 

Målet med försörjningsstöd är att det ska vara tillfälligt och ett önskat resultat är 
att personer med försörjningsstöd kommer ut i egen försörjning. I Borås Stad 
var det 2021 fler vuxna personer som återkom till försörjningsstöd inom ett år 
efter avslutad insats hos socialtjänsten än föregående mätning. Resultatet skiljer 
sig bland kvinnor och män, det är fler män än kvinnor som återkommer till 
försörjningsstöd ett år efter avslutat stöd. Borås har bättre resultat än 
genomsnittet i Sverige. 

Borås Stads nämnder deltar regelbundet i nationella brukarundersökningar som 
SKR och Socialstyrelsen erbjuder. Styrkan med brukarundersökningar är att 
kommunen får en uppfattning om vad brukarna tycker om olika verksamheter. 
Trivseln bland kommunens brukare som lever i gruppbostäder har ökat sedan 
föregående mätning och ligger högre än genomsnittet bland Sveriges 
kommuner. I Borås Stad är det fler män än kvinnor som trivs på sitt LSS-
boende.  
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Borås Stads brukare ger höga betyg på kvaliteten på särskilda boenden. 
Kvalitetsaspekterna utgår från om brukarna erbjuds daglig utevistelse och minst 
två gemensamma aktiviteter om dagen på vardagar, minst en aktivitet på helgen, 
att de ges möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, att de kan påverka tv-
kanaler utöver basutbud. Samtliga kvalitetsaspekter förutom påverkan på tv-
kanaler fick ett värde mellan 97-100, där 100 är max. Borås Stad får betydligt 
högre betyg på kvaliteten av sina brukare än genomsnittet bland Sveriges 
kommuner.  

Samhälle och miljö 

Nyckeltal 

Borås 

2017 

Borås 

2019 

Borås 

2021 

Alla kommuner 

2021 
Gott bemötande vid kontakt 
med tjänsteperson i 
kommunen (%) 

  90 81 

Andel som är nöjda med 
skötseln av kommunens 
utomhusmiljöer (%) 

  73 71 

Företagarnas 
helhetsbedömning av servicen 
i myndighetsutövningen (skala 
1-100) 

66 71 77 74 

 
Borås Stad ska möta boråsarnas och företagarnas önskan om hög kvalitet på 
service. Borås Stad arbetar målmedvetet med att utveckla kvaliteten i de tjänster 
och den service som kommunen erbjuder. 

Ett sätt att mäta kvaliteten på Borås Stads service är att fråga boråsare hur de 
upplevt bemötandet vid den senaste kontakten med kommunen. I tidigare års 
mätningar har frågan ställts på ett annat sätt varför det inte är helt jämförbart 
med tidigare års resultat. Däremot går det att utläsa att kommunen förbättrade 
sitt bemötande till boråsarna mellan 2017 till 2019, dock var resultaten sämre än 
genomsnittet i Sverige. Bemötandet gentemot boråsarna har fortsatt förbättrats 
och senaste mätningen hade Borås Stad betydligt bättre resultat än genomsnittet 
i Sverige. 

Skötseln av kommunens utomhusmiljöer är ett nytt nyckeltal sedan 2021. En 
hög andel av boråsarna är nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer. 
Kvinnor är något mindre nöjda än män. Något fler invånare är nöjda med 
skötseln av utomhusmiljöer i Borås är genomsnittet bland Sveriges kommuner. 

Etablerade företag i Borås ger höga betyg till kommunens service. 2021 års 
resultat visar att företagens nöjdindex har ökat sedan tidigare mätningar och 
Borås Stad får bättre betyg av företag än genomsnittet bland Sveriges 
kommuner. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga KKiK resultat 
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Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden  
2. Fritids- och folkhälsonämnden  
3. Förskolenämnden  
4. Grundskolenämnden  
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  
7. Kulturnämnden  
8. Lokalförsörjningsnämnden  
9. Miljö- och konsumentnämnden 
10. Samhällsbyggnadsnämnden  
11. Servicenämnden  
12. Sociala omsorgsnämnden  
13. Stadsrevisionen  
14. Tekniska nämnden  
15. Vård- och äldrenämnden  
16. Överförmyndarnämnden  
17. BoråsBorås TME AB 
18. Borås Energi och Miljö AB 
19. Borås Elnät AB  
20. Borås Parkerings AB  
21. Borås Djurpark AB  
22. AB Bostäder i Borås  
23. Fristadbostäder AB  
24. Viskaforshem AB  
25. Sandhultsbostäder  
26. Toarpshus  
 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 
Avdelningschef 



Kommunens Kvalitet i Korthet 2017-2021
Förklaring färgsättning - I tabellen används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till 
jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, och de 25 % bästa 
resultaten får grön färg, de 25 % sämsta får röd färg och de 50 % i mitten får gul färg. 

25% sämst 
resultat 50 % mitten 25% bäst 

resultat

Resultat Borås Stad 2017 2019 2021
Alla 

kommuner, 
ovägt medel

2021

Barn och unga
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal 5,3 5,1 4,8 5.2

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
137 982 149 740 161 027

156 337

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska
68 72 -

74

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)
87.3 87.0 87.9

86.9

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)
78.5 79.9 80.5

83.4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
83.2 82.8 84.1

84.7

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)
85.9 87.1 88.7

91.8

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev
97 548 104 358 108 709 119 273

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
74.3 78.3 73.9

64.3

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
73.0 76.4 71.6

70.8

Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, hemkommun, andel (%)
12.8 16.4 13.1

7.1

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
108 642 117 120 117 600

137 804

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
31.2 45.3 25.6

40.9

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
7 31.7 -

24

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)
- 9.9 -

15

Stöd och omsorg
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

73 73 74 75   

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjnings
83 85 80 78   

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvä
23 19 18 15   

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
3 647 3 944 4 448 4 682   

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende e 197 543 165 142   

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma - 79 87 81   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är vik
72 73 70 75   

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, 
6 592 6 850 7 069 7 229   

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, mede
16 17 16 16   

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
- - 84 51   

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 82 82 - 81   

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)
85 84 - 91   

Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar, antal
0.04 0.04 - 0   

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+
226 068 241 491 247 215 255 464   

Samhälle och miljö
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen,

- - 90.2 81   

Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)
- - 64.5 68   

BILAGA

2022-06-27
Datum



Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
- 91 68 59   

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbet 30 21 23 37   

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)
56 46 - 41   

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
72 71 77 74   

Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)
- 423 -

517

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)
- - 78.6 38,3

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
37 41 - 29

Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)
- - 73.2 70,9
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på remiss: Färdplan - länsgemensam strategi för 

god och nära vård  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ställa sig bakom förslaget om en länsgemensam strategi för god och nära vård. 

 

 

 

 

Datum 

2022-08-17 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-08-17 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Magnus Jungvid 
 

Datum 

2022-08-16 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 
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2022-08-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00786 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på remiss: Färdplan - länsgemensam strategi för 

god och nära vård  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ställa sig bakom förslaget om en länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Sammanfattning  

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård är en strategi för 

Västra Götalandsregionen att ställa om till ett synsätt. Strategin utgår från 

individuella förutsättningar, är hälsofrämjande och ska bidra med jämlik hälsa 

och trygghet. Färdplanen har skickats ut på remiss i början av 2022 och Borås 

stad hade synpunkter på dokumentet som delvis har justerats efter Stadens 

synpunkter. Utvecklingsområden har identifierats och de kommer att 

omhändertas inom ramen för det fortsatta arbetet.  

Med justeringar och att utvecklingsområden har identifierats samt att dessa 

kommer att omhändertas, föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige 

ska ställa sig bakom förslaget. 

Ärendet i sin helhet 

”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård” är en gemensam 

strategi för att utveckla hälsa och vård och omsorg. Strategin handlar om att 

primärvården ska bli navet i vården och samspela med övriga hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten genom att skifta från dagens hälsosystem - som i 

hög grad är uppbyggd kring sjukdomar och institutioner - till ett system som är 

designat för människor. Omställningen är ett synsätt som utgår från individuella 

förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. Omställningen bidrar till jämlik hälsa och trygghet. 

Omställningen motiveras med utmaningar i demografin, krav på effektivare 

samordning och ekonomi. Färdplanen är gemensam mellan länets kommuner 

och Västra Götalandsregionen och innehåller de områden där samverkan bidrar 

till en förbättring av vården nära invånarna. Det ska vara en strategisk plan med 

en gemensam målbild som beskriver hur region och kommun i samverkan 

förflyttar sig mot en god och nära vård.  

Färdplanen har under första kvartalet 2022 skickats ut på remiss till Borås Stad 

och kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka förslag om färdplan med tillägg. I 
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Borås Stads yttrande framkom att färdplanen är mycket generellt skriven och 

otydlig. Den gav en bild av att färdplanen blir motsägelsefull och svår att jobba 

utifrån. Alla som bidrog till remissvaret var överens om att färdplanen är bra 

men förändringarna kräver mycket av regionen och det finns en uppenbar risk 

att patienter faller mellan stolar och risk för övervältring av patienter till 

kommuner. 

Efter remissförfarandet har Regionen sett över strategin och kompletterat den 

med barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den 

Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målgruppen har breddats och utgörs av 

personer som behöver insatser och samordning från både region och kommun 

oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Området “utveckling av 

mobila team som stöd för vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har 

patientansvar dygnet runt och primärvården består av två huvudmän. 

Ett antal utvecklingsområden har också identifierats av Regionen och dessa 

områden kommer att omhändertas inom ramen för det fortsatta arbetet. 

Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund har ordförande i Direktionen 

ställt sig bakom förslaget och rekommenderar medlemskommunerna att fatta 

beslut om färdplanen. 

Beslutsunderlag 

1. 5. Rekommendation att anta Färdplan Nära vård från Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund, 2022-03-29 

2. 6. Regionfullmäktiges beslut avseende Färdplan – länsgemensam 

strategi för god och nära vård., 2022-06-23 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Boråsregionen, info@borasregionen.se 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



  

 

 

Protokoll från regionfullmäktige, 2022-06-13 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 138 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 

Diarienummer RS 2022-00968 

Beslut 

1. Regionfullmäktige beslutar för egen del att ställa sig bakom Färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård, med giltighet från den 

1 januari 2023.  

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i 

uppdrag att signera avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 

som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 

prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och 

förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära 

vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett 

kraftfullt genomförande. 

Utöver den länsgemensamma strategin finns ett lagstadgat avtal, hälso- och 

sjukvårdsavtalet, med tillhörande överenskommelser, som reglerar 

ansvarsförhållandet inom olika delar i samverkansområdet. 

Samrådsorgan (SRO) har den 24 februari 2022 ställt sig bakom färdplan – 

länsgemensam strategi för god och nära vård, och rekommenderar samtliga 

huvudmän att var för sig anta färdplan – länsgemensam strategi för god och nära 

vård. 
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STRATEGI 

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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Ärendebeskrivning 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den 
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 
utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov.  
 
Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, samverkan och tillit mellan 
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en gemensam målbild som visar 
färdriktningen.  

Förändringar i det reviderade förslaget till färdplan  

Färdplanen har efter remissen och inkomna synpunkter kompletterats med beaktande av barnkonventionens 
mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målgruppen har 
breddats och utgörs av personer som behöver insatser och samordning från både region och kommun oavsett 
ålder, diagnos eller funktionsnedsättning.  
 

Färdplanen innehåller gemensamt prioriterade områden att kraftsamla kring. Sex förändrade arbetssätt 
beskrivs. Området “utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet” har reviderats. Primärvården har 
patientansvar dygnet runt och primärvården består av två huvudmän.  
 

Under arbetet med såväl revideringen av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och 
Färdplanen - länsgemensam strategi för god och nära vård har ett antal gemensamma utvecklingsområden 
identifierats. Dessa kommer att omhändertas inom ramen för det fortsatta arbetet. Genom länsgemensam 
uppföljning och analys följs både avtal och utveckling i sin helhet.  
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Datum 

2022-08-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00787 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på remiss över förslag till Hälso- och 

sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser antas 

Sammanfattning  

Hälso- och sjukvårdsavtalet har reglerat samverkan mellan Borås Stad och 

Västra Götalandsregionen sedan 1999 och reviderats flera gånger sedan dess. 

Avtalet som nu är uppe för beslut har kritiserats av båda parter främst för att 

vara otydligt och att övervältra individer från regionen till kommuner. 

Regionen har hörsammat de kommentarer som kommunerna har bidragit med i 

ett tidigare remissförfarande. Det finns fortfarande områden som inte har 

förändrarats. Dessa områden ska fortsättningsvis behandlas i de forum som 

behandlar avtalsfrågor.  

Vid en djupare analys av vad som är problemet i samverkan framkommer 

främst brister i följsamheten gentemot avtalet. Följsamheten till avtalet är en 

fråga som ligger på ledningsnivå inom organisationen och inte på avtalsnivå. 

Socialcheferna i Sjuhärad anser att ett avtal är bättre än ett avtalslöst tillstånd. 

Konsekvenserna av ett avtalslöst tillstånd är mycket svåra att överblicka. När 

båda parter följer avtalet och dess rutiner fungerar samarbetet bra och därför 

föreslås att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 

antas. 

  

Ärendet i sin helhet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet har reglerat samverkan mellan Borås Stad och 

Västra Götalandsregionen sedan 1999 och har reviderats sex gånger under den 

tiden. Avtalet med tillhörande överenskommelser reglerar samverkan och 

ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både 

kommuner och Västra Götalandsregionen. Sedan början av 2000-talet har 

vården gått mot att fler patienter kan vårdas hemma med modern teknik som 

finns att tillgå. Utvecklingen ska ses i ljuset av att antalet individer under vård 

ökar på grund av den demografiska utvecklingen och att antalet platser inom 

slutenvården inte ökar i samma takt.  
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Avtalet har arbetats fram i olika grupper där flera kommuner har suttit 

tillsammans med regionen och arbetat fram formuleringar. I dessa grupper har 

kommunerna inte alltid varit eniga vilket ibland har lett till att Regionen sökt 

kompromisser. Efter den senaste revideringen skickades avtalet ut på remiss till 

berörda kommuner. I svaret från Borås Stad framkom synpunkter som rörde 

otydliga formuleringar i avtalet. Det fanns också synpunkter som rörde 

ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och signaler på att en övervältring av 

patienter var möjlig i förslaget. Förslaget från Borås blev därför att förtydliga 

vilka patienter som ska vara ett kommunalt ansvar för att undvika framtida 

övervältring. Borås Stad föreslog också en del språkliga förändringar.  

I avtalet som nu är uppe för beslut har Regionen redovisat hur de hörsammat 

synpunkter och förtydliganden gjordes också i både hälso- och sjukvårdsavtal 

och i bilagorna. Barnkonventionen har lyfts in i avtalet och förtydligande har 

även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens 

hälso- och sjukvård är en del av primärvården. 

Avtalet har skickats till kommunens stadsjurister med förfrågan om förslaget till 

nytt avtal ger utrymme för övervältring av patienter från region till kommun. 

Av svaret från juristavdelningen framgår att avtalet är otydligt rörande vilken 

part som ansvarar för vad. Det är inte tydligt var gränsen går mellan primär- 

och specialistvård vilket riskerar både kommunal ekonomi, kommuner måste 

utföra uppgifter som inte tillhör de uppgifter som lagen ger utrymme för samt 

den enskilde drabbas om denne inte får rätt vård. Ur denna synvinkel är det 

tveksamt att tillstyrka ett undertecknande av avtalet utan att ha gjort en 

genomarbetning av formuleringen.  

Vård- och äldre förvaltningen delar stadsjuristernas svar om otydligheter i 

avtalet. Otydligheterna framkommer när Regionens olika enheter tolkar 

begrepp och ord olika. Exempel på olika tolkningar rör begrepp som 

”varaktigt” samt vad som är primär- respektive specialistnivå. Avtalet reglerar 

primärvårdsnivån men eftersom primärvårdsnivån avgörs av Regionen kommer 

även vård som idag räknas som specialistvård komma att kunna räknas som 

primärvård. Detta är tydligast inom psykiatrin vilket leder till konflikter och 

minskat förtroende eftersom respektive parter inte tycker att de den andra 

parten gör det som förväntas av varandra. En annan effekt av en osäker 

situation är att förvaltningarna inte kan förbereda och bygga en organisation 

med kompetent personal samt att behålla kompetent personal. Ett ytterligare 

område när det uppkommer läkarmedverkan i individärenden inte är tillräcklig 

för kommunens personal. Det försätter kommunens personal i en utsatt och 

tuff arbetssituation när de tvingas utföra eller besluta i frågor som inte ligger 

inom deras kompetens. Det finns detaljerade rutiner som beskriver hur 

samarbetet ska gå till vid läkarkontakter och konflikter uppstår beror det ofta på 

att respektive part inte har följt riktlinjer eller rutin. Följsamheten till riktlinjer 

och rutiner är en styr- och ledningsfråga och då ligger lösningen där och inte i 

avtalet.  



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Socialcheferna i Sjuhärad rekomederar dock kommunerna att anta avtalet 

eftersom riskerna med ett avtalslöst tillstånd är osäkrare. Vid Regionfullmäktige 

sammanträdet den 13 juni 2022 beslöt fullmäktige att ställa sig bakom avtalet 

och gav regionstyrelsens ordförande i uppdrag att signera avtalet. 

Utvecklingen att fler kan vårdas hemma har pågått ett tag och kommer inte att 

förändras på den tidshorisont vi ser. Socialcheferna i Sjuhärad rekommenderar 

att avtalet antas eftersom ett avtalslöst tillstånd är osäkrare. Om kommunerna 

förbereder sig för utvecklingen samt att alla parter tillämpar rutiner och 

riktlinjer som förväntas föreslår Kommunstyrelsen att avtalet antas. 

Beslutsunderlag 

1. 6. Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, 2022-03-29 

2. SV Ang. HSL-avtal (dnr 2021-787), 2022-04-20 

3. Arbetsmall Synpunkter på remiss för Hälso- och sjukvårdsavtalet med 

tillhörande överenskommelser, 2021-11-24 

4. 8. Regionfullmäktiges beslut avseende Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan 

och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region 

Västra Götaland, 2022-06-23 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Individ- och familjenämnden 

3. Sociala Omsorgsnämnden 

4. Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund, info@borasregionen.se 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

mailto:info@borasregionen.se


Från: Barbro Isaksson <barbro.isaksson@vgregion.se> 
Skickat: den 23 juni 2022 10:16 
Till: Barbro Isaksson 
Ämne: Utskick av Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - 

Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 - Hälso- och 
sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvå....docx 

 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

SÄNDLISTA:     Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
                          Samtliga sjukhusstyrelser 
                          Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 

Samrådsorganet SRO (Kaarina Sundelin, Ann-Katrin Schutz, Helena Söderbäck, Anneli 
Asmundsson Bjerde) 
                          Västkom 
                          Samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen 

Åsa Jackson 
 
Översänder regionfullmäktiges beslut från 13-14 juni 2022 avseende Hälso- och sjukvårdsavtal – 
samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. 
 
Själv avtalet kommer att skickas i separat meddelande så snart det är möjligt. 
 
Med vänlig hälsning 
  
Barbro Isaksson 
Nämndsamordnare Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon:  073-671 10 01 
Epost: barbro.isaksson@vgregion.se 
 

mailto:barbro.isaksson@vgregion.se
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§ 137 

Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för 

hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region 

Västra Götaland 

Diarienummer RS 2022-00967 

Beslut 

1. Regionfullmäktige beslutar för egen del att ställa sig bakom Hälso- och 

sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 

länets 49 kommuner och region Västra Götaland, tillsammans med 

tillhörande överenskommelser, med giltighet från den 1 januari 2023.  

2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i 

uppdrag att signera avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland 

reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen (VGR).  

På uppdrag av samrådsorganet (SRO) har hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats 

och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 

överenskommelser med koppling till hälso- och sjukvårdsavtalet, där 

lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, 

också reviderats. 

Utöver det lagstadgade hälso- och sjukvårdsavtalet, med tillhörande 

överenskommelser, finns färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, 

som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 

prioriterar att kraftsamla kring. Färdplanen beskriver målbild, förändrade 

arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen fram till 2030.   

SRO har den 24 februari 2022 ställt sig bakom det reviderade hälso- och 

sjukvårdsavtalet, och rekommenderar samtliga huvudmän att var för sig anta 

hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 

länets 49 kommuner och region Västra Götaland. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2022-05-17 § 123 
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Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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 Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-08 

 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2022-03-30 § 79 

Yrkanden på sammanträdet 

Pär Lundqvist (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Skickas till 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

 Samtliga sjukhusstyrelser 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder  

 Samrådsorganet, SRO  

 Västkom 

 Samtliga kommuner i regionen 
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Jon Hjärne

Från: Louise Mattus Streiby
Skickat: den 20 april 2022 14:48
Till: Magnus Jungvid
Ämne: SV: Ang. HSL-avtal (dnr 2021-787)

Hej Magnus. 
 
Jag har tittat på avtalet och kan tycka att det är rätt otydligt vilken part som ansvarar för vad. 
 
När det gäller primärvården så är det kommunen som ska ansvara för utförande och kostnad. 
Men var går gränsen mellan primär‐ och specialistvård? Det är inte tydligt vad som avses med specialistvård och 
vem som ansvarar och bekostar denna. 
Den kommunala kompetensen jml kommunallagen medger väl knappast att kommunen befattar sig med uppgift 
som åvilar annan huvudman, exempelvis sjukvårds‐huvudmannens. Om kommunen åtar sig, via avtal (se hur detta 
anges som formlösa överenskommelser i avtalet) el genom ” ren övervältring”  av uppgifter som hänförs till 
specialistvård blir kommunen lagstridigt verksamhetsutövare med huvudansvar. Sådana uppgifter kan och ska inte 
kommunen ta på sig att utföra.  
Sammanfattningsvis är avtalet luddigt vad gäller ansvarsfördelningen mellan parterna, vilket blir olyckligt i längden 
och drabbar inte bara kommunen utan främst den enskilde. Jag skulle säga att det, med den lilla insyn i avtalet och 
dess historik jag har, är ytterst tveksamt om man ska tillstyrka ett undertecknande av avtalet.  
Det hade varit bra med en ordentligt genomarbetning för att få avtalet och ansvarsfördelningen mellan parterna så 
tydligt det bara går…. 
 
 
 
Vänlig hälsning 
 
Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
----------------------------------------------------------------- 
Borås Stad – Stadsledningskansliet - Juridik 
Besöksadress: Kungsgatan 55 
Postadress: 501 80 Borås 
Tfn 033-35 70 62 
Webbplats boras.se 
louise.streiby@boras.se 
 

 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

Från: Magnus Jungvid <magnus.jungvid@boras.se>  
Skickat: den 4 april 2022 13:22 
Till: Louise Mattus Streiby <louise.streiby@boras.se> 
Ämne: SV: Ang. HSL‐avtal (dnr 2021‐787) 
 
Det är främst del B avsnitt 1 ”Lagstiftning”, avsnitt 2 ”Gemensamt ansvar och samverkan” och avsnitt 3 ”Parternas 
ansvar” som kan vara punkterna att titta på.  
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Från: Louise Mattus Streiby <louise.streiby@boras.se>  
Skickat: den 4 april 2022 12:15 
Till: Magnus Jungvid <magnus.jungvid@boras.se> 
Ämne: VB: Ang. HSL‐avtal (dnr 2021‐787) 
 
Hej igen, 
Det är ett tämligen digert material att gå igenom. 
Kan du peka på mer exakt i innehållet vilka meningar/stycken du vill att jag tittar på? 
 
 
Vänlig hälsning 
 
Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
----------------------------------------------------------------- 
Borås Stad – Stadsledningskansliet - Juridik 
Besöksadress: Kungsgatan 55 
Postadress: 501 80 Borås 
Tfn 033-35 70 62 
Webbplats boras.se 
louise.streiby@boras.se 
 

 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 
 
 

Från: Magnus Jungvid <magnus.jungvid@boras.se>  
Skickat: den 1 april 2022 10:51 
Till: Juridik Stadsledningskansliet <juridik@boras.se> 
Ämne: Ang. HSL‐avtal (dnr 2021‐787) 
 
Hej 
 
Det är dags för Borås att ta ställning till ett nytt HSL-avtal med VGR. Regionen har skickat ut avtalet på 
remiss i vintras och samtliga inblandade nämnder fick yttra sig. Jag fick många synpunkter av all sorts 
karaktär men främst påpekades risk för övervältring (övervältring av arbetsuppgifter från regionerna till 
kommuner utan att kommunerna kompenseras för det). 
 
Avtalet är på många sidor men jag skulle vilja ha synpunkter från er i frågan om övervältring:  

 Finns det risk för övervältring i avtalet? Och i så fall, kan ni rekommendera Kommunstyrelsen att 
skriva på avtalet utifrån bifogad formulering?  

Och om nedan uppgift inte är för omfattande: 
 hur skulle ett förslag till formulering se ut för att minska risken för övervältring om det finns en 

sådan? 
 

Min uppgift är att skriva fram ett ärende och skulle behöva ett utlåtande senast 30 april 2022, går det att 
lösa?  
 
Jag finns på nedan kontaktuppgifter: 
 
Magnus Jungvid 
Utredare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Borås Stad - Stadskansliet 
Stadsledningskansliet - kvalitet och utveckling 
501 80 Borås 
Stadshuset 
Telefon 033-35 30 72 
Mobil:0768-88 30 72 
webbplats: www.boras.se 
 



Från: Borås Stad 
Skickat: den 1 april 2022 08:54 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Rekommendation att anta Färdplan 

Nära vård samt reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal  
Bifogade filer: Ordförandebeslut Hälso och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser - 

signerat.pdf; Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.pdf 
 

 
 
Från: Info Boråsregionen <info@borasregionen.se>  
Skickat: den 29 mars 2022 09:43 
Till: 'boras.stad@boras.se'; herrljunga.kommun@herrljunga.se; 'kansliet@svenljunga.se'; 
'kommun@tranemo.se'; 'kommun@ulricehamn.se'; 'kommunen@bollebygd.se'; 
'kommunen@vargarda.se'; ks@mark.se 
Kopia: Helen Nordling <helen.nordling@borasregionen.se> 
Ämne: Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Rekommendation att anta Färdplan Nära vård samt 
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal  
 
Rekomme ndation att anta Färdplan Nära vård sa mt reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal VästKoms styrelse be slutade den 8 mars 202 2 att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – länsge mensam strategi för god och nära vård.  
ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Rekommendation att anta Färdplan Nära vård samt reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal  
 
VästKoms styrelse beslutade den 8 mars 2022 att ställa sig bakom förslaget till Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård. VästKoms styrelse rekommenderar kommunalförbunden att i sin tur 
rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta beslut om färdplanen. 
 
VästKoms styrelse beslutade vid samma möte att ställa sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ta beslut om 
Hälso- och sjukvårdsavtalet och därefter teckna avtal med Västra Götalandsregionen. 
  
Beredningen Välfärd och Kompetens behandlade ärendet den 16 mars 2022 och beslut togs därefter av 
ordförande för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.  
 
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2022-06-30 på info@borasregionen.se  
 
Eventuella frågor besvaras av Ann-Katrin Schutz, VGR, ann-katrin.schutz@vgregion.se 
  
Bilagor 
1 Ordförandebeslut Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
2 Ordförandebeslut Hälso- och sjukvårdsavtal 
3 Förslag Länsgemensam färdplan utvecklingsstrategi god och nära vård 
4 Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 

mailto:info@borasregionen.se
mailto:ann-katrin.schutz@vgregion.se


Hälsningar 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef 

 
Tel: 0729-649697 
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
www.borasregionen.se  

När du kommunicerar med Boråsregionen behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se vår 
Integritetspolicy 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.borasregionen.se/__;!!DCP8XqSIQEM!IzUql77Jl4xJONaKbjOLSpRMg1aQK-ZR67X5dV7atqMebeTU3mzdkyti-SPoKshUiQi8Zr0VHzQx9inM8WoJ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.borasregionen.se/om-oss/integritetspolicy.html__;!!DCP8XqSIQEM!IzUql77Jl4xJONaKbjOLSpRMg1aQK-ZR67X5dV7atqMebeTU3mzdkyti-SPoKshUiQi8Zr0VHzQx9n8_vkTa$


Del C, Samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A V T A L  

Hälso- och sjukvårdsavtal 
  
Huvudavtal med tillhörande överenskommelser (bilagor). 
Reglerar samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan 
länets 49 kommuner och region Västra Götaland.  
 

Bilagor: 
Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal primärvård i Västra Götaland 
Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 

 

 

 

 
  

 Avtal 
Överenskommelse 



 

 

Läsanvisningar 
Detta avtal består av Hälso- och sjukvårdsavtalet (huvudavtal) med fyra 
tillhörande överenskommelser (bilagor). Avtalet är indelat i tre delar:  

• Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
tillhörande överenskommelser 

• Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 
• Del C, Överenskommelser 

 
Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade överenskommelser. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet, del B, ligger till grund för överenskommelserna  
 

Syftet med den här uppdelningen är att skapa en struktur där lagreglerad 
samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen finns samlad. 
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Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tillhörande 
överenskommelser 
 

Del A innehåller avtalsområde som är gemensam för alla överenskommelser 
och Hälso- och sjukvårdsavtalet. Dessa texter är av generell och allmän 
karaktär. Avtal och överenskommelser utgår från Socialstyrelsens termbank 
för termer och begrepp. 

 Inledning 
Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden båda huvudmännen 
har hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal.  

Revideringen inför ny avtalsperiod har även omfattat andra 
avtal/överenskommelser som är lagreglerade för huvudmännen, dessa ingår 
som överenskommelser till Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional 
primärvård, vidare i dokumenten kallat primärvård är navet i vården och 
samspelar med socialtjänsten. Målet med omställningen är att patienten får en 
god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser. 

Utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet, Färdplan - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Genom länsgemensam uppföljning och analys samt fortsatt arbete med 
identifierade utvecklingsområden fördjupas det gemensamma 
utvecklingsarbetet. Målsättningen är att kunna följa utvecklingen mot en god 
och nära vård och följsamheten till hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser. 

Hälso- och sjukvårdens medicinska, digitala och tekniska utveckling får som 
följd att den hälso- och sjukvård som ges i öppen vård och i hemmet förändras 
över tid. Primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag omfattas av två 
huvudmän och avser vanligt förekommande hälso- och sjukvårdsinsatser både 
enkla och komplexa som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
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Regionen har ansvar för specialiserad vård som kräver särskilda medicinska 
eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens även om insatsen utförs 
av primärvården. 

Den gemensamma politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet 
fokuserar på individens behov framför att söka skarpa gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten 
inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.  

Följande politiska prioritering har varit vägledande i framtagandet av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet: 

• Vad blir bäst för patienten? 
• Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
• Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

Avsikten är att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
ska ge de förutsättningar som behövs för samverkan och personcentrerad vård 
över huvudmannagränserna.  

Parallellt med revideringen av Hälso- och sjukvårdsavtalet har en ”Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård”* tagits fram. Färdplanen 
innehåller de områden som huvudmännen gemensamt prioriterat att 
kraftsamla kring för att tillsammans utveckla hälsa, vård och omsorg i Västra 
Götaland fram till 2030.  

 

 Syfte 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland ska ligga till grund för en god 
och säker vård för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 
från både kommunen och VGR. Avtalet ska beskriva ansvarsförhållandet 
mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland samt stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar 
till ett tryggt och självständigt liv för den enskilde.  

 

 

 

* L Ä S  M E R  
Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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 Värdegrund 
En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna i Västra Götaland och 
VGR är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av... 

- ett gemensamt ansvarstagande för patientens bästa. 
- ett respektfullt bemötande mot både patient och medarbetare som 

skapar trygghet i vårdkedjan. 
- en tillitsbaserad samverkan där patienten är medskapare och upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som 
utför insatserna. 

 Parternas gemensamma åtagande innebär 
att... 

- barnkonventionen ska beaktas i samverkan när det är aktuellt.  

- säkerställa att detta avtal med tillhörande bilagor implementeras och 
görs kända inom de egna verksamheterna. 

- ställa krav på att överenskommelser som VGR och kommunen har 
träffat enligt detta avtal även gäller i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, samt enligt 
lagen om valfrihetssystem, LOV. 

- följa upp efterlevnaden av ingångna avtal. 

 Personcentrerat förhållningssätt 
Alla insatser patienten behöver från respektive huvudman ska planeras, 
utvärderas och följas upp tillsammans med patienten. Det ska göras med 
respekt och lyhördhet för de erfarenheter, önskemål samt kunskap som 
patienten och/eller dennes närstående eller företrädare har.  

Det är viktigt att utgå från patientens egna resurser och målsättningar med 
insatserna och stärka patientens förutsättningar till egenvård. Verksamheterna 
ska underlätta och motivera patienten och/eller närstående att vara delaktiga 
kring beslut som rör den egna personen. 

 Samordnad Individuell Plan, SIP  
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i 16 kap. 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL, som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell 
plan när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen. Planen 
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ska upprättas om kommunen, VGR eller den enskilde/närstående bedömer att 
den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den 
enskilde samtycker till att den upprättas.  

Samordnad individuell plan, SIP* ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och VGR samt andra aktörer. 

Planering av den medicinska vården ska genomföras, även om den enskilde 
tackar nej till SIP. 

I Västra Götaland har VGR och kommunerna fastställt gemensamma riktlinjer 
för samordnad individuell plan (SIP).  

 

 

 Informationsöverföring och planering 
Om patienten har behov av kommunal primärvård i hemmet, förutsätter det 
att parterna är överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt 
informationsutbyte sker. Patienten ska vara delaktig och medskapare till sin 
vård och behandling.  

Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska överenskommelse, 
riktlinje och rutin tillämpas*. Ingående parter ska använda den gemensamma 
IT-tjänsten där informationsdelning sker. 

Kravet på informationsöverföring gäller även vid samverkan utanför in- och 
utskrivningsprocessen.  

 

 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap med 
evidensbaserad grund och beprövad erfarenhet. Nationella vård- och 
insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är att insatser 
ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög kvalitet. 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer och Västra Götalands länsgemensamma 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för SIP - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra 
Götaland, PDF 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/samordnad-individuell-plan-sip/sip-riktlinje-och-bilagor/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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styrdokument är stöd för huvudmännen vid prioriteringar och ger vägledning 
om vilka insatser som i första hand ska erbjudas för personer som omfattas.  

 Avtalsparter 
Avtalsparter i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen vilka fortsättningsvis i avtalet benämns som 
parterna. Avtalet gäller under förutsättning att beslut tas av regionfullmäktige 
respektive kommunfullmäktige. 

 Avtalets omfattning och uppbyggnad 
Detta avtal, fortsättningsvis kallat Hälso- och sjukvårdsavtalet, är ett 
huvudavtal för hälso- och sjukvård som kompletterats med lagstadgade 
överenskommelser som bilagor. Överenskommelsernas giltighet är direkt 
kopplat till huvudavtalets giltighet. Varje överenskommelse är direkt 
underställd Hälso- och sjukvårdsavtalet dvs. ingen rangordning mellan dem. 

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom 
de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt hälso- och 
sjukvårdsansvar enligt 8 kap. 6 § och 12 kap. 1-3 §§, 14 kap. 1§ samt 16 kap 2 § 
HSL (2017:30).  

Avtalet omfattar även samverkan mellan VGR:s hälso- och sjukvård och 
kommunens socialtjänst och vissa andra områden/grupper av betydelse för 
samverkan. 

 Avtalstid 
Avtalet gäller under perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Senast arton månader 
innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att skriftligt säga upp avtalet. 
Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget med 
arton månaders uppsägningstid. 

  Ändringar och tillägg till avtalet 
Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ till en 
översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO.  

Ändringar och tillägg i Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller efter beslut vunnit 
laga kraft hos samtliga parter. Samma hantering gäller vid ändringar och 
tillägg i en överenskommelse. 

 Gemensam samverkansstruktur 
Inom Västra Götaland finns en utvecklad samverkan mellan kommunerna och 
Västra Götalandsregionen. En gemensam samverkansstruktur med politiskt 
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samrådsorgan, SRO, och ledningsgrupp med tjänstepersoner på länsnivå, 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, delregionala samverkansorgan samt 
lokala samverkansgrupper.   

Den gemensamma stödstrukturen ska bidra till att förvalta och utveckla 
intentionerna som beskrivs i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt i Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård 

Samverkan måste ske på flera organisatoriska nivåer: länsgemensam, 
delregional och lokal nivå. Respektive huvudman ska ställa krav på sina 
vårdgivare att delta aktivt i samverkan. 

 Digitalisering och e-hälsa 

Gemensamma IT- tjänster 
Vård- och omsorg är informationsintensiva verksamheter som förutsätter en 
välfungerande informationsförsörjning mellan individer och olika aktörer. 
Med hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-tjänster som stödjer ett 
personcentrerat förhållningssätt kan informationen överföras på ett säkrare 
och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. 

Varje part har ansvar för att IT-stöd är kända hos berörda verksamheter och 
att riktlinjer och rutiner följs.  

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM 
Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa och informationsförsörjning är 
avgörande för att stödja samverkan och gemensamma utvecklingsmål.  

2017 tecknade parterna en avsiktsförklaring om Framtidens vårdinformations-
miljö, FVM, ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR (exklusive 
tandvården), privata vårdgivare och länets 49 kommuner. FVM kommer att 
påverka administrativa processer, standardisering och gemensamma 
arbetssätt som ska utvecklas i samverkan. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma uppföljningen av 
Hälso-och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser. VVG ansvarar 
för uppföljningsplan för löpande uppföljning. 

 Avvikelser  
Den länsgemensamma rutinen för avvikelsehantering i samverkan* har tagits 
fram för att säkerställa att kontinuerlig analys av avvikelser sammanställs och 
används för ett systematiskt förbättringsarbete, kunskapsutveckling och 
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lärande i samverkan på alla nivåer. Avvikelser i samverkan ska ge ett 
gemensamt underlag och integreras i patientsäkerhetsarbete. Gemensamma 
händelseanalyser ger ett viktigt stöd till förbättringsarbetet. 

Avvikelserna ska hanteras skyndsamt och svar ges till rapportören så snart 
händelsen är analyserad och plan för åtgärd finns. Alla parter har ett ansvar för 
analys, åtgärder och uppföljning för att förhindra oenighet.  

 

 Oenighet om tolkning av avtal  
Alla parter har ett ansvar för att uppfylla intentionerna i avtalet.  Vid oenighet 
om tolkning eller tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet eller 
överenskommelser ska det i första hand lösas lokalt och i andra hand 
delregionalt inom vårdsamverkan. I de fall oenighet inte kunnat lösas på lokal 
eller delregional nivå kan frågan lyftas till länsnivå enligt gemensam riktlinje 
“Hantering av oenighet på regional nivå - Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG)”*.   

* L Ä S  M E R  
Avvikelsehantering - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

* L Ä S  M E R  
Riktlinje Hantering av oenighet på regional nivå Vårdsamverkan Västra Götaland (PDF) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/avvikelsehantering/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/3cbc4c62-01f2-4cd4-8652-0bfe8e943231/Riktlinje%20Hantering%20av%20oenighet%20p%c3%a5%20regional%20niv%c3%a5%20V%c3%a5rdsamverkan%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet  
Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

För att få Hälso- och sjukvårdsavtalet i sin helhet behöver du läsa det 
tillsammans med Del A. Del A innehåller avtalstext som är gemensam för 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser.  

  

B.1  Lagstiftning 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är den lag som reglerar grundläggande 
skyldigheter för VGR och kommunen. Även övriga lagar och förordningar som 
berör området ska beaktas. 

Hälso- och sjukvårdsansvaret för VGR och kommunen regleras i 8 kap. 6 § och 
12 kap. 1-3 §§ samt 14 kap. 1 § HSL (2017:30), och ansvaret omfattar 
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt sjuktransporter och 
omhändertagande av avlidna. För tandvård finns särskilda bestämmelser, 
tandvårdsförordningen (1998:1338). 

Sedan 1 juli 2021 finns ett förtydligande i HSL kring primärvårdens 
grunduppdrag, 13a kap. 1 § HSL (2017:30). Primärvård är alla de hälso- och 
sjukvårdsinsatser som på ett patientsäkert sätt kan utföras utan särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens, 2 kap. 6 § 
HSL (2017:30).  

Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt 
12 kap. 1 § HSL (2017:30): 

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  
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• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30).  

För dessa patientgrupper ska länets kommuner och VGR enligt 16 kap. 1 §, 
HSL, sluta avtal om läkarresurser och formerna för samverkan.  

För personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 
är VGR och kommunen, genom likalydande bestämmelser i hälso- och 
sjukvårdslagen och socialtjänstlagen, skyldig att ha överenskommelse om 
samarbete (16 kap. 3 § HSL respektive 5 kap. 8 a § och 9 a § SoL). 

Sedan den 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag (2018:1197 
om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter). Barnets 
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som rör barn.  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig 
i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 
2017:612). 

Vid den samordnade individuella planeringen (SIP-mötet) ska enheterna 
upprätta en individuell plan (SIP) i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 
andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453).  

Samordnad individuell planering (SIP-möte) ska enligt lagen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (4 kap. 1-3§§) erbjudas den 
enskilde, om hen efter utskrivningen behöver insatser från både kommunen 
och VGR i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

För att stärka individens integritet, självbestämmande och delaktighet 
kompletterar patientlagen (2014:821) regelverket för hälso- och sjukvård. 

B.2 Gemensamt ansvar och samverkan 
Parterna ska i egenskap av sjukvårdshuvudmän erbjuda en hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt den kompetens som krävs för att fullgöra sitt 
hälso- och sjukvårdsansvar. 

För patienter som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett 
gemensamt ansvar genom att kommunen ansvarar för insatser utförda av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan VGR ansvarar för 
insatser utförda av läkare och övriga kompetenser.  Tillsammans utgör 
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professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge en 
god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen. 

All hälso- och sjukvård ska utgå från ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten ska ges möjlighet att vara medskapare i sin vård och behandling. Om 
patienten samtycker kan även närstående vara medskapare.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att hälso- och sjukvårdsinsatser 
personcenteras och koordineras så att patienten upplever trygghet, säkerhet, 
kontinuitet och värdighet. 

Patientens vård och behandling sker efter beslut eller ordination. 
Huvudprincipen är att parterna var för sig har ett ekonomiskt ansvar för 
beslut, ordinationer eller förskrivning som görs av respektive huvudman. 

Patientens ska ges möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges och 
ska grundas på patientens medicinska och övriga behov och vilken kompetens 
som bäst kan tillgodose det behovet. I samband med utskrivning från sluten 
vård ska fast vårdkontakt vara utsedd inom primärvård. 

Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens 
ställning. * 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens ansvar 
Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som 
är bosatta eller som vistas i Västra Götaland. Ansvaret omfattar öppen och 
sluten vård, akut och planerad vård. 

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar: 

• Patienter som utan större svårigheter kan besöka VGRs mottagningar 
och tillgodogöra sig insatsen. I ansvaret ingår hälso- och sjukvård där 
patienten vistas, då insatserna är av tillfällig karaktär. 

• Läkarinsatser i hemmet för patienter som omfattas av den kommunala 
primärvården enligt avtal mellan parterna. 

* L Ä S  M E R  
Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland 
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• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 
primärvård. 

• Handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal i vård, 
omsorg, rehabilitering samt i hantering av medicintekniska produkter. 

• Specialistvård till patienter inom kommunal primärvård enligt gällande 
medicinska riktlinjer, eller enligt upprättad plan eller SIP. 

Kommunens ansvar 
Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården. Kommunen ska 
enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt 
personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL och daglig verksamhet 
enligt LSS.  Kommunen har tagit ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende enligt 12 kap. 2 § HSL.  

Kommunal primärvård omfattar vanligt förekommande vårdbehov, både 
enkla som komplexa. 

Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar: 

• Patienter som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 
funktionsnedsättning inte kan ta sig till Västra Götalandsregionens 
mottagningar utan större svårighet och där det på grund av insatsernas 
omfattning och frekvens motiverar att vården ges i patientens hem. 

• Patienter med behov av hälso- och sjukvårdsinsatser över tid, oavsett 
ålder eller diagnos, som kan ges med bibehållen patientsäkerhet i 
patientens hem. 

• Patienter som enligt ovanstående punkter har behov av hälso- och 
sjukvårdsåtgärder i hemmet kan samtidigt få vissa hälso- och 
sjukvårdsinsatser utförda på mottagning baserat på upprättad plan 
eller SIP.  

• Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom primärvård. 

Efter överenskommelse kan Kommunal primärvård även omfatta: 

• Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade 
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under 
kväll, helg och nattetid för patienter som omhändertas av Västra 
Götalandsregionens vårdcentraler.  

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 
sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 
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förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 
informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 
 

B.4 Rehabilitering och habilitering 
Rehabilitering och habilitering är hälso- och sjukvårdsinsatser som följer 
hälso- och sjukvårdsansvaret och bedrivs av både VGR och kommun i enlighet 
med detta avtal.  

 

B.5 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats 
kan utföras som egenvård 

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal bedömt och beslutat att en patient själv eller 
vårdnadshavare kan utföra och ansvara för. I de fall då patienten behöver 
praktisk hjälp med egenvården behöver den legitimerade yrkesutövaren 
samråda med den som ska hjälpa patienten, för att bedöma samt dokumentera 
om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan ske på ett patient-  
säkert sätt.  

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter har parterna fastställt 
gemensamma rutiner* som ska tillämpas i Västra Götaland.  

 

B.6 Vårdhygien 
Både kommunen och Västra Götalandsregionen har ansvar för att förebygga 
och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg. VGR:s 
expertenheter för vårdhygien har i uppdrag att bistå kommunerna med 
vårdhygienisk rådgivning och utbildning i enlighet med Regionalt direktiv för 
vårdhygienisk verksamhet. 

B.7 Asylsökande och personer som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd  

* L Ä S  M E R  
Rutiner för samordning av insatser rehabilitering och habilitering 2009, PDF 

Vägledning för rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i 
Västra Götaland, PDF 

* L Ä S  M E R  
Egenvårdsrutin - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se) 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/368f514e-3911-4cb9-b912-c6b3da9fe4ea/VG-rutiner_for_tillampning-1.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/b795c188-0d5e-4034-95b1-00ea9506a05d/V%c3%a4gledning%20Rehabilitering%20och%20Habilitering%20Slutlig.pdf?a=false&guest=true
https://www.vardsamverkan.se/omraden/egenvardsrutin/
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Hälso- och sjukvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (även kallade papperslösa) är VGR:s ansvar. Detta är 
enligt Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl och hälso- 
och sjukvård till papperslösa enligt Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. För dessa 
personer har kommunen inget hälso- och sjukvårdsansvar, detta gäller även 
patienter med behov av sjukvård i boendet/hemmet. Det är möjligt att erbjuda 
kommunal primärvård i hemmet om kommunens och VGR:s 
verksamhetsföreträdare är överens om detta.  

B.8 Förvaring och transport av avliden 
Ansvar för omhändertagande av avliden ingår i hälso- och sjukvårdsansvaret 
enligt HSL.  

I länsgemensam Riktlinje för förvaring och transport av avlidna* beskrivs 
samverkan och ansvar vid omhändertagande av avliden, transport av avliden 
samt regelverk då kommunen önskar köpa bårhusplats av VGR.  

 

B.9 Läkemedel   
Läkemedelsbehandlingar är en integrerad del i hälso- och sjukvården och       
ingår därmed i regelverk för samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 
Götaland.  

VGR ansvarar för kostnader, exklusive patientens egenavgift, avseende 
läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen och som är förskrivna enligt 
lagen om läkemedelsförmåner till enskild patient. 

Akutläkemedelsförråd  
VGR tillhandahåller akutläkemedelsförråd avsedda för patienter med 
kommunal primärvård. Akutläkemedelsförråd och dess sortiment beslutas av 
VGR. 

Läkemedlen i förrådet kan användas för akut ordination eller för att behandla 
under en begränsad tidsperiod (t ex antibiotikakur). VGR ansvarar för 
läkemedelskostnader, transport och kontroll av de kommunala 
akutläkemedelsförråden.  

* L Ä S  M E R  
Riktlinje för förvaring och transport av avlidna 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/97c652b2-0bd0-4c67-b0e6-020b90617187/Riktlinje%20F%c3%b6rvaring%20och%20transport%20av%20avlidna%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen%20och%20l%c3%a4nets%20kommuner.pdf?a=false&guest=true
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Öppenvårdsdos  
Öppenvårdsdos beslutas av läkare som tar ställning till patientens behov och 
att kriterier enligt regional medicinsk riktlinje för öppenvårdsdos är uppfyllda.  

B.10 Personligt förskrivna hjälpmedel och 
läkemedelsnära produkter i vardagsmiljö  

Personligt förskrivna hjälpmedel omfattar hjälpmedel för det dagliga livet 
samt hjälpmedel för vård och behandling. I Västra Götaland ingår personligt 
förskrivna hjälpmedel för medicinsk behandling samt läkemedelsnära 
produkter i hjälpmedel för vård och behandling.  

Förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter är en del av vård 
och behandling och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Parterna har gemensamt regelverk för förskrivning av produkter inom 
respektive produktområde. De produktområden som ingår kan förändras på 
grund av förändringar i lagstiftning samt nya och/eller ändrade diagnostik och 
behandlingsmetoder.  

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel  
Försörjning av hjälpmedel är beslutad genom samarbetsavtal mellan region 
och kommuner samt överenskommelser inom VGR. 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, består av riktlinjer och 
produktanvisningar*, där bland annat kostnadsansvar och förskrivningsrätt 
beskrivs. 

För barn och ungdomar till och med 17 år har VGR kostnadsansvar för de 
produkter som regleras i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 
Gällande vuxna är kostnadsansvaret beroende av vilken vårdgivare som har 
hälso- och sjukvårdsansvaret. För vissa produkter har VGR alltid 
kostnadsansvaret. I varje produktanvisning anges fördelning 
av kostnadsansvar för den aktuella produkten. 

För att underlätta en obruten vårdkedja kan förtroendeförskrivning ske, vilket 
innebär att förskrivning får göras på annan sjukvårdshuvudmans 
kostnadsansvar.   

 

* L Ä S  M E R  
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
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B.12 Personligt förskrivna läkemedelsnära 
produkter 

Läkemedelsnära produkter omfattar förbrukningsartiklar som används till en 
del av den medicinska behandlingen i hemmiljö. Försörjning och distribution 
är beslutad i samarbetsavtal där region och kommun har gemensamt 
kostnadsansvar (blås- och tarmdysfunktion och nutrition) samt 
överenskommelse där region har kostnadsansvaret (diabetes, stomi, 
spolvätskor och trakeostomi*). 

 

B.13 Oreglerade medicintekniska produkter  
Det finns ytterligare medicintekniska produkter, som används till patienter i 
deras vardagsmiljö, som ännu inte är reglerade i handbok och har en 
gemensam försörjningslösning. Generellt gäller att den vårdgivare som 
förskriver produkten är kostnadsansvarig. Medicintekniska produkter som 
ordineras av läkare är ett ansvar för VGR. 

För sårläkningsartiklar och kompressionsförband finns en förteckning där det 
framgår vilka produkter VGR respektive kommunen har kostnadsansvar för. 

B.14 Tjänsteköp  
Tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en förfrågan till den andra 
parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen av insatsen 
kvarstår dock hos huvudmannen. 

Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås under förutsättning att båda parter är 
överens och att det på alla sätt uppfyller Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt.  

I det lokala avtalet kommer parterna överens om formerna för tjänsteköp. I 
detta bör framgå vem som har mandat att besluta om tjänsteköp och på vilket 
sätt information och kommunikation sker parterna emellan.   

B.15 Gemensamma utvecklingsområden  
De länsgemensamma utvecklingsområden som identifierats i samband med 
revideringen överlämnas för omhändertagande till parterna i gemensamt 
ansvar.  

* L Ä S  M E R  
Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter - Vårdgivarwebben Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/
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kommunal primärvård i Västra Götaland 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
samverkan och ansvar för läkarmedverkan i kommunal primärvård.  
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Del C, Överenskommelse 
Läkarmedverkan i kommunal 
primärvård i Västra Götaland 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Västra Götalandsregionens läkarmedverkan i kommunal primärvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser.  

 

 Inledning 
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. Överenskommelsen baseras 
på 16 kap. 1 § och 2 § HSL (2017:30), som reglerar samverkansformerna och 
omfattningen mellan kommun och region. 

Beslut om kommunal primärvård förutsätter att en planering genomförts där 
parterna är överens om ansvarsfördelning samt där nödvändigt 
informationsutbyte sker enligt gällande rutin. 

 Målgrupp 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och hälso- och sjukvårdsavtal ansvarar 
Västra Götalandsregionen för läkarmedverkan till de patientgrupper som 
ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).  

• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service 
5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 
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• Personer som bor i bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 § 9 
LSS.  

• Personer under vistelsetiden vid biståndsbedömd dagverksamhet (3 
kap. 6 § SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

• I Västra Götaland har kommunerna ansvaret för hälso- och sjukvård i 
hemmet sedan regionbildningen 1999, avtal enligt möjligheten i 12 
kap. 2 § HSL (2017:30). 

 Syfte 
Att reglera samverkansformerna för läkarmedverkan oberoende av läkarens 
organisatoriska tillhörighet.  

Att skapa förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt där 
patienten och närstående är medskapare i vård och behandling. 

 Gemensamt ansvar 
Parterna ska gemensamt, genom samverkansstrukturen, skapa förutsättningar 
för ett personcentrerat förhållningssätt.  

Genom att: 

• arbeta proaktivt där patienten och närstående är medskapare i sin 
samordnade individuella planering som är hållbar dygnets alla timmar. 

• utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 
individuella planen, enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

• säkra informationsöverföringen mellan alla verksamheter. 
• planera för en stabil personalkontinuitet med erforderlig bemanning 

och kompetens för att uppfylla en god och säker hälso- och sjukvård.  
• utbyta information vid personal- eller organisationsförändringar som 

kan påverka det lokala samarbetet.  
• samverkansformer och omfattning ska avtalas lokalt, bland annat 

genom Närområdesplan inklusive bilaga. 
• samverka mellan professionerna är en förutsättning för att kunna 

bedriva en patientsäker och personcentrerad vård. 
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 Parternas ansvar 
5.1 Regionens ansvar 

Läkarens patientansvar 
I Västra Götalandsregionens läkaransvar, oavsett organisatorisk tillhörighet 
eller vårdnivå, ingår bland annat: 

• att ge möjlighet till fast läkarkontakt inom primärvård enligt 
patientlagen (2014:821) 6 kap 3§ för att öka tryggheten för patienten.  

• att utföra medicinska bedömningar, utredningar och 
behandlingsinsatser planerat och oplanerat för vård, hela dygnet. 

• att tillgodose behovet av palliativa insatser och brytpunktssamtal vid 
vård i livets slutskede. 

• att ge medicinsk konsultation utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt till kommunens legitimerade personal. 

• att genomföra läkemedelsgenomgång och upprätta 
läkemedelsberättelse enligt Regional medicinsk riktlinje, RMR. 

Vårdcentralens särskilda ansvar 

• Tillse att läkare ska vara tillgänglig per direktkontakt för kommunens 
sjuksköterskor på överenskomna tider och vid akuta situationer hela 
dygnet. 

• Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under 
deras vistelsetid på korttidsboendet via beslut enligt socialtjänstlagen. 
Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har sitt vårdval.  I 
närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som har 
ansvaret.  

• Medicinskt rådgivningsansvar innebär bland annat att ansvara för råd 
och stöd till personalen i övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor, att 
ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner och bistå ledningen för den 
kommunala verksamheten i planering av verksamhetsförlagd 
medicinsk fortbildning. Detta ansvar åligger en utsedd vårdcentral 
enligt närområdesplan. Det innefattar inte patientansvar. 

5.2 Kommunens ansvar 
• Legitimerad personal bedömer, utreder, åtgärdar, följer upp, och 

informerar ansvarig läkare kontinuerligt samt vid förändringar i 
patientens hälsotillstånd. 

• Utföra läkarordinationer samt utvärdera och återrapportera resultat. 
• Tillgodose behovet av palliativa insatser vid vård i livets slutskede. 
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• Meddela aktuella mottagningar vid uppstart och avslut av kommunal 
primärvård. 

 Uppföljning 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Uppföljning ska ske årligen av Närområdesplan 
med bilaga vilket är underlag till uppföljning av lokal samverkan.  
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård  
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
För att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans 
med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet att samverka, lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som 
gäller både kring målgrupper och på individnivå. 

 Målgrupp 
Målgruppen är personer i alla åldrar som är i behov av samordnade insatser 
vid in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård. 

 Syfte  
Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska stärka 
den enskildes rätt till en trygg, säker och effektiv in- och utskrivning, och 
stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter.   
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 Gemensamt ansvar  
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland är överens om 
att patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser så snart som 
möjligt ska skrivas ut. Det är den behandlande läkaren inom slutenvården som 
bedömer när patienten är utskrivningsklar. Målet är att patienten på ett tryggt 
och säkert sätt ska få vård på rätt vårdnivå.  

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för patienten. 

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:  

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård. 

• Använder gällande gemensam IT-tjänst och rutin. 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen med ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Vid återkommande brister i följsamhet till framtagen överenskommelse 
och/eller riktlinje/rutin eller återkommande betalningsansvar bör region och 
kommun tillsammans ta fram en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och berörda verksamheter kan ta initiativ till en sådan.   

 Kommunens betalningsansvar  
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen 
ska vara uppfyllda. Dessa villkor är:   

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt riktlinjen. 
• Slutenvården ska ha meddelat att patienten är utskrivningsklar enligt 

riktlinjen. 
• Om SIP, samordnad individuell plan, ska göras ska 

öppenvården ha kallat till sådan enligt riktlinjen.   

Förutsättningar för att Kommunens betalningsansvar ska träda in  

• Planering finns för insatser av den regionfinansierade öppna vården. 
• Insatser från den regionfinansierade öppna vården är tillgängliga för en 

patientsäker vård i hemmet. 
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5.2 Ekonomisk modell för att beräkna 
betalningsansvaret  

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt 
över 3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.   

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0 (mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse * 
Fastställt belopp). 

• Genomsnittet summeras efter varje månad.   
• För patienter som är inskrivna inom slutenvården längre än 7 

kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. 
Kommunen betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, 
det vill säga från dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med 
i månadens genomsnitt.   

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.   

 Uppföljning   
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
följsamheten samt avvikelser. Framtagna gemensamma mål och indikatorer 
ska följas och sammanställas regelbundet på länsgemensam nivå*.  

 

* L Ä S  M E R  

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - Vårdsamverkan i Västra 
Götaland (vardsamverkan.se) 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
https://www.vardsamverkan.se/omraden/trygg-och-effektiv-utskrivning-fran-sluten-vard/
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funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Upprättat mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. Reglerar 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med 
missbruk och beroende 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk och beroende. För att få överenskommelsen i sin 
helhet behöver du läsa den tillsammans med Del A och Del B 

Del A tillsammans med Del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med Del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning  
Denna överenskommelse reglerar samverkan mellan regional hälso- och 
sjukvård samt kommunala verksamheter som lyder under socialtjänstlagen, 
hädanefter benämnd som ”kommun” i dokumentet. Överenskommelsen ska 
stärka samverkan mellan kommun och VGR för att bättre tillgodose behovet 
av vård, stöd och behandling för målgrupperna. Det är av särskild vikt att 
beakta barnens bästa.  

 Målgrupper 
Målgrupperna för överenskommelsen är personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning, och personer med missbruk, som har behov av insatser 
från både kommunens verksamheter och VGR:s hälso- och sjukvård.  
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 Lagstiftning  
Överenskommelsen bygger på en lagstadgad skyldighet, i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen, om samarbete kring målgrupperna 
samt en generell skyldighet att samverka på individnivå. 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt kring personer med 
missbruk   

Region och kommun är genom likalydande bestämmelser i 16 kap. 3 § hälso- 
och sjukvårdslagen, HSL, och 5 kap. 8 a § socialtjänstlagen, SoL, skyldiga att 
ingå en överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Likaså är region och kommun skyldiga att ingå en 
överenskommelse gällande samarbete i fråga om personer som missbrukar 
alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 
dopningsmedel eller spel om pengar. Detta enligt 16 kap. 3 § hälso- och 
sjukvårdslagen, HSL samt 5 kap. 9 a § SoL. 

Skyldigheten att ingå överenskommelser är avsedd att omfatta kommunernas 
och regionernas offentligrättsliga åtaganden, och överenskommelserna får 
inte strida mot några föreskrifter. Dvs. överenskommelsen omfattar samtliga 
kommunala och regionala verksamheter.  

3.2 Samarbete vid psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård 

Huvudsakliga rättsregler återfinns i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
(LPT) och i lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV.   

Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ska tillämpas vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

 Syfte  
Syftet med denna överenskommelse är att personer inom målgrupperna ska 
ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma 
villkor som andra. Vård, stöd och insatser ska bidra till att individen behåller 
och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan 
kommunens och VGRs verksamheter och upplevs som en välfungerande 
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helhet. Individen ska inte hamna mellan huvudmännens olika 
ansvarsområden. 

 Gemensamt ansvar och 
samverkan 

Varje huvudman, region och kommun, har specifikt ansvar över olika delar 
kring målgruppen. Dessa redogörs för under respektive behovsområde. Visst 
ansvar är dock gemensamt för parterna. 

Parterna ska gemensamt ansvara för att: 

• Erbjuda hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
• Erbjuda stöd till närstående.   
• Arbeta för tidig upptäckt och med tidiga insatser.   
• Arbeta med suicidprevention. 
• I samverkansarbetet utgå från ett personcentrerat arbetssätt 
• Särskilt beakta barn och ungas rätt till information, råd och stöd.  
• Ge handledning i individrelaterade ärenden rörande hur vissa tillstånd 

kan påverka samt ge generell kunskapsöverföring. 

5.1 Brukarinflytande 
En utgångspunkt i samverkan mellan huvudmännen är att öka enskildas 
delaktighet och brukarorganisationers medverkan för att utveckla vård- och 
stödinsatser. Personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/missbruk 
är en viktig källa till kunskap. Det är angeläget att deras erfarenheter och 
önskemål tas tillvara. Brukare och brukarföreträdare ska ges möjlighet till 
delaktighet och inflytande när frågor kring samverkan enligt denna 
överenskommelse planeras och följs upp både på lokal, delregional och 
regional nivå. 

5.2 Bästa tillgängliga kunskap 
Vården och insatserna ska bygga på bästa tillgängliga kunskap, vetenskaplig 
grund och evidensbaserad kunskap.  

Nationella riktlinjer visar på nyttan och riskerna med olika åtgärder och är ett 
stöd för vården och omsorgen att prioritera rätt åtgärder till dem med störst 
behov. Målet är att ge människor möjlighet till en god vård och omsorg.  

Genom så kallade Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt 
Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa kan förutsättningarna 
öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.  
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Vård- och insatsprogrammen berör båda huvudmännens ansvar och målet är 
att insatser ska vara kunskapsbaserade, jämlika, resurseffektiva samt av hög 
kvalitet. 

Kunskapsguiden, som innehåller kvalitetssäkrad kunskap, vänder sig till 
yrkesverksamma inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård. 

 

5.3 Informationsöverföring, planering och SIP 
Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och andra verksamheter ställs det 
stora krav på samordning. SIP, Samordnad individuell plan, är ett dokument 
och ett verktyg för samverkan, som ger en samlad beskrivning av den 
enskildes pågående och planerade insatser, från kommun och VGR samt 
andra aktörer. Arbetssätt som skapar tydlighet och överblick leder till 
förbättrad patientsäkerhet. 

För fördjupad kunskap om SIP, se Hälso- och sjukvårdsavtalet Del A och B.  

 Parternas ansvar 
VGR ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador 
genom att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård. 
Hälso- och sjukvården ges av kommunalt respektive regionalt finansierad 
primärvård, habiliteringen, tandvården och den somatiska och psykiatriska 
specialistvården.   

Kommunens insatser ska under hänsynstagande till den enskildes ansvar för 
sin situation inriktas på att främja den enskildes ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. 
Kommunen ska erbjuda stöd till meningsfull sysselsättning, försörjning, 
bostad och utbildning. I det enskilda fallet krävs dock oftast en ansökan och en 
individuell behovsprövning för att få tillgång till insatser.   Kommunen 
erbjuder också insatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 

6.1 Personer med psykisk 
funktionsnedsättning 

Målgruppen Personer med psykisk funktionsnedsättning består av personer, 
oavsett ålder, med psykisk funktionsnedsättning som har svårigheter att 
utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter kan bestå av 
funktionshinder, det vill säga begränsningar som uppstår i relation mellan en 

* L Ä S  M E R  
Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) 

Kunskapsguiden (kunskapsguiden.se)  

https://www.vardochinsats.se/
https://kunskapsguiden.se/
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person med en funktionsnedsättning och brister i omgivningen, eller vara 
direkt effekt av funktionsnedsättningen.  

Svårigheterna kan ha funnits över tid, ibland sedan födseln. För vissa personer 
är funktionsnedsättningen varaktig och livslång.  

Länets kommuner och VGR har antagit en gemensam överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa. Målgruppen för denna är alla barn och 
unga, till och med 20 år, som behöver samordnade insatser och 
tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och 
kommunerna.  

Regionens ansvar 

• Motverka somatisk ohälsa, skada och förtida död och uppmärksamma 
behovet av tandvård. 

• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 
som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, förutsättningar 
och behov av anpassning 

Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens 
verksamheter.   

• Initiera och påtala de behov av stöd från samhället som identifierats 
för personen i den uppsökande verksamheten.   

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• När behov finns, tillhandahålla boende och stöd i hemmet så att 
personen får möjlighet att bo på ett sätt som är anpassat efter den 
enskildes behov. 

• Erbjuda meningsfull sysselsättning och/eller stöd till att arbeta eller 
studera. 

• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 
kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 
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6.2 Personer med missbruk och beroende 
samt samsjuklighet 

Målgruppen Personer med missbruk och beroende omfattar personer, oavsett 
ålder, med missbruk av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande 
medel, läkemedel eller dopningsmedel samt spel om pengar.  

Missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dennes 
omgivning negativt. Missbruket går ut över individens sociala liv, såsom hem, 
familj, arbete och skola, men leder också till ökad risk för fysisk skada. I fråga 
om narkotika räknas ofta en användare som missbrukare oberoende av 
mängd, eftersom narkotikainnehav/bruk är kriminaliserat. 

Samsjuklighet innebär att man har två eller flera diagnoser, psykiska och/eller 
somatiska samtidigt. Samsjuklighet fördröjer och försvårar många gånger 
behandling och återhämtning. Samsjuklighet är ofta vanligt vid psykisk 
sjukdom och vid missbruksproblem. Personer med samsjuklighet löper en 
större risk för allvarliga skador, sjukdomar och förtida död.  

Både kommunen och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuk-
lighet och att särskilt uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. 
Båda huvudmännen ska säkerställa att behandling av missbruk och samtidig 
psykisk sjukdom sker parallellt och integrerat.  

Samsjuklighet får aldrig vara ett skäl till att inte ge vård eller att vård och 
behandling försenas. Uthållighet och kontinuitet ska prägla vården och 
insatserna. 

Regionens ansvar 

• Ge tvärprofessionella behandlingsinsatser. 
• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
• Särskilt beakta barns rätt till information, råd och stöd.  
• Motverka ohälsa, skada och förtida död samt bedriva 

smittskyddsarbete och tandvård. 
• Erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL för personer 

som vistas i hem för vård och boende, HVB, eller hem för viss annan 
heldygnsvård. 

• Bistå med intyg/bedömning av individens funktion, behov och 
förutsättningar.  

• Fullfölja anmälningsskyldighet enligt gällande lagar. 
• Initiera samverkan kring tillnyktring 
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Kommunens ansvar 

• Bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens insatser och 
verksamheter.  

• Initiera och påtala de behov av stöd som identifierats för personen i 
den uppsökande verksamheten. 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt SoL och LSS samt 
utreda, ansöka om och verkställa vård enligt lagen (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.   

• Erbjuda stöd till boende och sysselsättning.  
• Arbeta med återfallsprevention. 
• Ge motiverande och familjeorienterade insatser.  
• Kommunens socialtjänst och skolhuvudmän som bedriver utbildning i 

kommunen måste samverka med varandra gällande fullföljda studier 
för denna målgrupp. 

• Ge stöd till barn som har en förälder eller annan närstående med 
missbruks- och beroendeproblem.  

• Erbjuda stöd till anhöriga och närstående.  
 

6.3 Placering utanför hemmet (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss 
annan heldygnsvård) 

Hem för vård och boende, HVB-hem, är en verksamhet som bedriver 
behandling, omvårdnad och stöd till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med 
någon form av behov inom kommunens ansvarsområde. Hem för viss annan 
heldygnsvård är ett tillfälligt boende som ger möjlighet till avlastning för 
anhöriga eller rehabilitering för individen.  

En placering utanför hemmet görs då det bedöms vara nödvändigt utifrån 
personens behov, antingen efter en ansökan från den enskilde (SoL) eller efter 
en bedömning av socialnämnden utifrån Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, SoL, LVU eller LVM med placering i familjehem, på 
HVB eller Statens institutionsstyrelses, SIS, institutioner. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. I 
realiteten har många personer behov och svårigheter inom flera livsområden. 
Ofta besväras personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk även 
av somatisk ohälsa och psykosocial problematik. Insatserna ska präglas av ett 
helhetsperspektiv och av att flera insatser kan göras samtidigt. Behovet kan 
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därmed omfatta ett brett spektrum av vård och stödinsatser, som faller inom 
både det sociala och det medicinska området. 

Gemensamt ansvar 
Båda huvudmännen ska utgå från den enskildes bästa med målet att vård, stöd 
och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin fysiska 
och psykiska hälsa samt funktioner inom livsområden som boende, 
sysselsättning och mellanmänskliga relationer. 

Båda huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av placeringar genom 
att själva tillhandahålla individanpassade vård- och stödinsatser. 

En gemensam process för hantering av ansvar vid placering är central när den 
enskilde har behov av insatser från både kommun och region.  Dessförinnan 
ska huvudmännen ha kommit fram till att resurser i närmiljön är uttömda 
samt att den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än genom 
placering utanför hemmet.  Resurser i närmiljö/Västra Götaland ska alltid 
övervägas före placeringar utanför regionen, för att resurserna på bästa sätt 
ska tillgodose den enskildes insatsbehov samt skapa förutsättningar för 
kontinuitet. I vissa fall kan det dock vara till den enskildes fördel att placering 
sker utan hänsyn till geografi, då kvalitet och inriktning på insatsen kan väga 
tyngre.  

Regionens respektive kommunens ansvar  
Kommunen har det yttersta samordningsansvaret för placeringen i sin helhet. 
Vid placering av barn är barnens hälsa och skolgång de enskilt viktigaste 
faktorerna att ta hänsyn till. 

Regionen har alltid ansvar för läkarinsatser, oavsett boendeform, och har 
dessutom ansvar för övriga hälso- och sjukvårdsinsatser i boendeformerna 
HVB, Familjehem och Hem för viss annan heldygnsvård. Personer som har 
behov av fortsatta insatser, och som placeras i boenden, ska därmed inte 
avslutas hos aktuell verksamhet inom hälso- och sjukvården. Ansvaret för den 
enskildes hälso- och sjukvårdsinsatser kan aldrig förläggas till boendet. 

Varje huvudman ansvarar för bedömning, utredning, insatser och uppföljning 
utifrån sitt uppdrag.  

Båda huvudmännen har rätt att själva utföra insatserna. Båda huvudmännen 
har också rätt att träffa avtal med annan part som har kompetens att utföra 
uppdraget. Denna rätt omfattar enbart det ansvarsområde som respektive 
huvudman ansvarar för enligt gällande lagstiftning.   
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Gemensam planering  
Inför en placering, där båda huvudmännen är delaktiga, ska en samordnad 
individuell plan, SIP, så tidigt som möjligt upprättas där ansvarsfördelning 
tydliggörs.  

I de fall den enskilde inte vill delta i en SIP kan hen ändå lämna samtycke till 
samverkan mellan huvudmännen. I dessa fall ska en plan upprättas för hur 
ansvar fördelas mellan huvudmännen, enligt mallen för SIP.  

Vid placering ska särskilt beskrivas:  

• målsättning med placeringen och planerad placeringstid. 
• den enskildes behov och önskemål.  
• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska utföras 

och på vilket sätt detta tillförsäkras individen. 
• hur skola/sysselsättning tillgodoses. 

Då placering sker akut ska en gemensam planering genomföras skyndsamt. 
Huvudmännen har ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Den enskildes behov av insatser ska alltid 
säkerställas.  

Överenskommelse om kostnadsansvar  
I de fall då det kan bli fråga om att insats utförs av annan än huvudmännen är 
huvudregeln att varje huvudman ansvarar för de kostnader som kan knytas till 
vars och ens ansvar. Detta oavsett om insatserna utförs av huvudmannen eller 
om avtal med annan part upprättats. Avtal och insatser som även omfattar den 
andra huvudmannens ansvarsområde ska föregås av ett godkännande från 
denne, för att kostnadsansvar ska uppstå.   

Varje placering ska föregås av en överenskommelse om kostnadsansvar mellan 
huvudmännen, oavsett vilken huvudman som gör placeringen.  

I den skriftliga kostnadsfördelningen ska det framgå:  

• respektive huvudmans och parts ansvar för de insatser som ska 
utföras.  

• hur hälso- och sjukvårdsinsatser ska tillgodoses. 
• fördelning av kostnader i kronor eller procent. 
• tidsperiod  

Då placering sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast 30 
dagar efter placeringen. Kostnaden för akutplaceringen ligger kvar på 
placerande huvudman till dess att ansvars- och kostnadsfördelning fastställts. 
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Oenigheter som uppkommer vid upprättandet av överenskommelse om 
kostnadsansvar mellan huvudmännen, ska lösas i linjeorganisationen. Det 
innebär att chefer i respektive verksamhet/organisation har i uppdrag att i 
samverkan hitta en lösning. Parterna har gemensamt ansvar för att via SIP, 
eller annan gemensam plan, omgående komma överens om tillfällig 
kostnadsfördelning i väntan på lösning. Det beslut som slutligen fattas i 
linjeorganisationen kan innebära en justering i efterhand. 

I de fall den enskilde är i behov av både kommunens socialtjänstinsatser och 
hälso- och sjukvårdsinsatser, och fördelningen mellan dessa är oklar, kan 
huvudmännen dela på kostnaden. Detta görs då utifrån en schablon där VGR 
betalar en tredjedel och kommunen två tredjedelar av placeringskostnaden 
(33% VGR, 67% kommun), om inget annat är överenskommet. Denna 
schablon ska användas restriktivt och enbart i de fall då kostnadsfördelningen 
är oklar och inte på annat sätt kunnat definierats. 

Uppföljning av placering 
Uppföljning av den enskildes placering ska ske gemensamt och regelbundet av 
huvudmännens berörda verksamheter.  

När den enskildes behov förändras ska parterna göra 
nya bedömningar om, och hur, kostnadsfördelningen ska justeras.  

Inför avslut av placering ska gemensam planering för vidare insatser göras. 

Process för gemensamma aktiviteter för planering och uppföljning 
vid placering 
Följande processbild beskriver de för huvudmännen gemensamma aktiviteter 
för planering och uppföljning vid placering. Den beskriver inte respektive 
huvudmans enskilda ansvar i processen.  

 

SIP initieras och 
genomförs så tidig som 

möjligt. 
Den enskildes egna 

önskemål tillvaratas. 

Om behov av 
kostnadsfördelning finns 

inleds dialog om 
kostnadsfördelning. 
Denna dialog sker 

enbart mellan 
huvudmännen. 

Funktioner med mandat 
att fatta ekonomiska 
beslut kontaktas och 

förses med underlag för 
beslut. 

Skriftlig 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning och 
kostnadsansvar, utifrån 
SIP, upprättas mellan 

parterna.  

Uppföljning av SIP och 
överenskommelse om 

kostnadsfördelning 
genomförs regelbundet. 



Del C, Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning  
och personer med missbruk och beroende 

 
Sida | 12  

 

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 
En person som lider av en allvarlig psykisk störning och som motsätter sig 
nödvändig vård kan bli föremål för psykiatrisk tvångsvård. En person som 
lider av en allvarlig psykisk störning och som begått brott kan, i stället för att 
dömas till kriminalvårdspåföljd, dömas till rättspsykiatrisk vård.  

Båda vårdformerna påbörjas alltid i sluten vård men kan omvandlas till öppen 
psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) respektive öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV) via 
beslut i förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt stipulerar de särskilda villkor som 
den enskilde ska följa utanför sjukhuset. En samordnad vårdplan som 
beskriver olika parters insatser ska justeras av psykiatri och kommun.   

En förutsättning är att patienten bedöms vara utskrivningsklar av ansvarig 
läkare samt att förvaltningsrätt fattat beslut om ÖPT respektive ÖRV.  Det ska 
även vara klarlagt att den regionfinansierade öppna vården är tillgänglig för 
den enskilde.   

Regionens ansvar  

• Utföra behandling i slutenvård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård, 
• LPT, och Lag om rättspsykiatrisk vård, LRV.  
• Besluta om permission från sluten tvångsvård.  
• Planera och samordna med andra aktörer vid permission från sluten 

tvångsvård. 
• Ansöka hos förvaltningsrätten om övergång till öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Genomföra samordnad vårdplanering, SVPL, vid utskrivning från 

slutenvård i samråd med kommunen.  
• Utföra behandlings- och rehabiliteringsinsatser i öppen psykiatrisk 

tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

• Presenterar för förvaltningsrätten en justerad (undertecknad av 
parterna) samordnad vårdplan där planerade insatser från olika 
huvudmän regleras.  

• Föreslå förvaltningsrätten de särskilda villkor som den enskilde ska 
rätta sig efter vid öppen vårdform. 

• Erbjuda en SIP vid utskrivning från öppen tvångsvård till frivillig 
öppenvård om behov finns av insatser från båda huvudmännen. 

Kommunens ansvar 

• Utreda, fatta beslut och verkställa insatser enligt relevant lagstiftning. 
• Att medverka vid samordnad vårdplanering inför utskrivning från 

slutenvård och vid upprättande av Samordnad vårdplan. 
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• Insatser enligt SoL och LSS vid permission från slutenvård. 
• Insatser enligt SoL och LSS vid öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  
• Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 Uppföljning 
 Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen. Överenskommelsen ska följas upp årligen avseende 
tillämpning, följsamhet samt rapporterade avvikelser.  Uppföljning av 
följsamhet bör ske på såväl individ- som systemnivå. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan 
om Munhälsa - uppsökande och 
nödvändig tandvård 
Denna överenskommelse är en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet och 
omfattar Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. För 
att få överenskommelsen i sin helhet behöver du läsa den tillsammans med 
Del A och Del B 

Del A tillsammans med del B utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
Del A och Del B tillsammans med del C utgör fyra lagstadgade 
överenskommelser. 
 

 

 Inledning 
Västra Götalandsregionen (VGR) har enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvar 
för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för individer som har 
rätt till denna insats. Enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) ska VGR och 
kommunen samverka beträffande målgruppen och det är myndigheternas 
ansvar att utarbeta en samverkansmodell.  

I förbyggande och hälsofrämjande arbetet ingår en god munhälsa, att ett gott 
allmäntillstånd behålls samt att ett ökat tandvårdsbehov undviks. Denna 
överenskommelse upprättas mellan parterna som reglerar samverkan, 
uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till uppsökande och 
nödvändig tandvård. 

Överenskommelsen omfattar en gemensam planeringsprocess. 
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 Målgrupp 
Bakgrunden till att i tandvårdslagen definiera grupperna har varit 
bedömningen att dessa grupper omfattar individer, som på grund av sitt stora 
omvårdnadsbehov, ofta har svårigheter att sköta sin munhygien på ett 
tillfredsställande vis samt ofta saknar förmåga och insikt om vikten av 
regelbunden tandvård. 

Målgrupp är den personkrets som finns angiven i tandvårdslagen (1985:125) 8 
a §: 

Vid tillämpningen av 8 § ska landstinget särskilt se till att uppsökande 
verksamhet bedrivs bland dem som 

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, eller 

2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och 
som 

a. omfattas av en kommuns ansvar för hälso- och sjukvård enligt 
12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 

b. får hälso-och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller 
c. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård 

eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan. 

Region/Landsting ska även se till att N-tandvård erbjuds de personer som 
beskrivs i grupperna ovan (1, 2a, 2b samt 2c). 

 Syfte 
Målet är att upprätta och bibehålla en god munhälsa hos målgruppen. Alla 
individer som har rätt till nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska 
identifieras och erbjudas munhälsobedömning. Syftet med verksamheten är 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för brukare att klara den dagliga 
munvården. 

Detta förutsätter en god samverkan mellan huvudmännen där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda 
verksamheter. Överenskommelsen ska förtydliga samverkan och 
ansvarsfördelning mellan kommuner i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. 
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 Gemensamt ansvar 
Parternas gemensamma åtagande innebär att 

• implementera och säkerställa att innehållet i överenskommelsen är 
känt i samtliga berörda verksamheter. 

• ställa krav på att överenskommelsen som VGR och kommunen har 
träffat även gäller i avtal med tandvårdsleverantör enligt lagen om 
offentlig upphandling, LOU, samt enligt lagen om valfrihetssystem, 
LOV. 

• gemensam uppföljning av överenskommelsen. 

 Parternas ansvar 
5.1 Västra Götalandsregionens ansvar för 

munhälsa – uppsökande och nödvändig 
tandvård 

VGR tillhandahåller tandvårdsleverantör som ska ansvara för den uppsökande 
verksamheten i samverkan med kommunen. I den uppsökande verksamheten 
ingår att ge årlig munhälsobedömning till individer med intyg om N-tandvård 
samt erbjuda utbildning i allmän munhälsovård till berörd personal. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• VGR ska, vid behov, vägleda kommunens intygsutfärdare med 
bedömning av underlaget för intyg om N-tandvård. 

• VGR ska årligen tillhandahålla regelbunden utbildning och aktuellt 
informationsmaterial för kommunens intygsutfärdare. 

• VGR ska ge kommunen information om eventuell förändring inom N-
tandvård och uppsökande verksamhet. 

• VGR ska tillhandahålla informationsmaterial om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Informationsmaterialet riktar sig till individer 
som är berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning, anhöriga 
och närstående, patientföreningar, vårdpersonal med flera. 

• VGR tillhandahåller ett IT-stöd för kommunen, Intygsbeställningen, 
för all administration som krävs gällande intyg om N-tandvård, 
munhälsobedömning, boendeenheter med mera. 

• VGR ansvarar för att uppgifter från Intygsbeställningen förs över till 
tandvårdsleverantörens IT-system. 
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Munhälsobedömning 

• VGR ansvarar för att tandvårdsleverantören tillhandahåller utbildning 
för personal inom vård och omsorg. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för att behovet av hjälp med daglig 
munvård beskrivs av tandhygienisten i ett individuellt dokument. I 
dokumentet beskrivs förutsättningen att klara daglig munvård utifrån 
ett individuellt perspektiv. 

• Tandvårdsleverantören ansvarar för återrapportering till 
personal/närstående om eventuellt vårdbehov vid 
munhälsobedömning. 

Avvikelser 
• Om samarbetet med kommunen i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska tandvården lämna avvikelse*.  

 

5.2 Kommunens ansvar för munhälsa – 
uppsökande och nödvändig tandvård  

Kommunen tillhandahåller den personal, så kallad intygsutfärdare, som ska 
identifiera individer berättigade till N-tandvård och munhälsobedömning. 

Utfärda intyg om N-tandvård och erbjuda munhälsobedömning 

• Kommunen ska utse minst en kontaktperson per kommun/stadsdel för 
kommunikation och informationsutbyte med VGR gällande det som 
rör intyg om N- tandvård och munhälsobedömning. 

• Kommunen ansvarar för att det finns tillräckligt många 
intygsutfärdare inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst 
som säkerställer att berättigade individer får erbjudande om årlig 
munhälsobedömning och intyg om N-tandvård. En intygsutfärdare kan 
till exempel vara biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska 
inom hemsjukvård, socialsekreterare, enhetschef med flera*.  
Kommunen ansvarar för att en intygsutfärdare regelbundet genomgår 
utbildning som VGR tillhandahåller och som säkerställer att 
intygsutfärdaren har aktuell kompetens för att kunna identifiera vilka 
individer som är berättigade till N-tandvård. 

 

* L Ä S  M E R  
N-tandvård och munhälsobedömning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen 
(vgregion.se) 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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• Kommunen ansvarar för att aktuella uppgifter är registrerade i det IT-
stöd, Intygsbeställningen, som VGR tillhandahåller för all 
administration gällande intyg om N-tandvård och 
munhälsobedömning. Det är viktigt att det finns rätt boendeadress till 
individ med intyg om N-tandvård, rätt kontaktuppgift till ansvarig på 
boende/hemtjänst med mera för att tandvårdsleverantören ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. 

 

Munhälsobedömning 
En munhälsobedömning är en enkel kontroll av munhåla och tänder. Vid en 
munhälsobedömning dokumenteras förutsättningen att klara daglig munvård 
utifrån ett individuellt perspektiv. Tips och råd om hur personal kan hjälpa till 
med daglig munvård ingår i munhälsobedömningen. 

Kommunen ska samverka med tandvårdsleverantören gällande utbildning i 
allmän munhälsovård och munhälsobedömning. 

Uppgift om individens behandlare eller vårdgivare av N-tandvård 
(folktandvård eller privat) ska finnas dokumenterad och tillgänglig för 
omvårdnadspersonal för att säkerställa regelbunden kontakt med tandvård. 

Individer med intyg om N-tandvård som är registrerade att de inte önskar en 
munhälsobedömning ska årligen erbjudas sådan. Förändrat svar registreras i 
IT- stödet, Intygsbeställningen. 

Kommunen ansvarar för att omvårdnadspersonal deltar vid 
munhälsobedömning. 

Omvårdnadspersonal har ansvar för att individen ges daglig munvård enligt 
tandvårdens instruktioner. Tid för daglig munvård ska ingå i personlig hygien. 

Utbildning 
I den uppsökande verksamheten ingår utbildning till personal inom vård och 
omsorg i allmän munhälsovård. Den tandvårdsleverantör som VGR 
tillhandahåller ansvarar för utbildningen. Utbildningen kan varieras i tid och 
rikta sig till det behov personalen har. Till exempel allmän munhälsovård, 
tandvård för dementa, praktisk träning i hur munvård utförs på annan person 
med mera. 

* L Ä S  M E R  
Intygsbeställningen för utfärdare och administratörer 

 

https://www.vardsamverkan.se/omraden/tandvard--munhalsa/tandvardsintyg-och-uppsokande-verksamhet/intygsbestallningen/
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Genom rätt utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande av 
daglig munvård. Kommunen ansvarar för att berörd omvårdnadspersonal 
genomgår de utbildningar i allmän munhälsovård som 
VGR/tandvårdsleverantör erbjuder. 

 Avvikelser 
• Om samarbetet med tandvården i den uppsökande verksamheten inte 

fungerar ska kommunen lämna avvikelse*.  

 

 Uppföljning och utvärdering 
Parterna har ett gemensamt ansvar för länsgemensam uppföljning av 
överenskommelsen.  

VGR ansvarar för att genomförd verksamhet följs upp och rapporteras inom 
VGR, kommuner och centrala myndigheter. Kommunen är i vissa delar av 
uppföljningen ansvariga för att rätt uppgifter lämnas till VGR. 

VGR sammanställer statistik kring munhälsa från IT-stöden. Återkoppling ges 
kvartalsvis. Mått som redovisas är bland annat: 

• Antal individer med intyg om N-tandvård per kommun. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som önskar 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får 

munhälsobedömning. 
• Antal individer med intyg om N-tandvård som får nödvändig tandvård. 
• Antal deltagare och utbildningstimmar för vårdpersonal i kommunen. 
• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-

tandvård som är registrerade på fel boendeenhet. 

• Antal avvikelser som visar hur många individer med intyg om N-
tandvård som inte vill ha munhälsobedömning när tandvården 
kommer trots att det är registrerat att de vill. 

 

* L Ä S  M E R  
Samverkansavvikelse 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/tandvard/sarskilt-tandvardsstod/n-tandvard-och-munhalsobedomning/
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 Utveckling och gemensamma 
utmaningar 

7.1 Öka andel intyg om N-tandvård 
Målsättningen är att alla individer som har rätt till intyg om N-tandvård ska få 
det. 

Det är parternas gemensamma intresse att öka täckningsgraden för att 
uppfylla målet. 

En beräkning (sammanställd av VGR februari 2017) av andel intyg om N-
tandvård per befolkning från 24 år och uppåt visar en variation mellan 
kommunerna från 1,17 - 3,47 procent. 

Den differens som finns mellan olika kommuner kan visa på att det finns 
individer som har rätt till intyg om N-tandvård men som inte får detta. I 
dialog mellan kommunernas kontaktpersoner och VGR föreslås, som ett första 
delmål och rimlighet för den enskilda kommunen, att minst 3 procent av 
befolkningen i varje kommun över 24 år får intyg om N- tandvård. 

Utveckla uppföljning till att omfatta kvalitetsmått 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att fortsatt utveckla former för 
kvalitativ uppföljning till exempel utifrån brukare, närstående och 
omvårdnadspersonal. 

Mått som kommer att följas upp är: 

• Antal avvikelser som visar på samverkansbrist och skäl till dessa. 
• Att samtliga enheter i kommunen under en treårsperiod har genomgått 

utbildning i allmän munhälsovård. 
• Antal intygsutfärdare som deltar i utbildningar som VGR årligen 

erbjuder.   
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Helen Nordling, Enhetschef Välfärdsutveckling  
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-56 53 39 

 

Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser  

FÖRSLAG TILL BESLUT  

 

 
Ordförande i Direktionen ställer sig bakom förslaget till reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 
reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal samt teckna avtal med VGR 
 

 

Ärendebeskrivning 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar samverkan 
och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och 
Västra Götalandsregionen (VGR). På uppdrag av det politiska samrådsorganet, SRO, har Hälso- och 
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och 
överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att 
samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.  
 
Nationellt pågår ett omställningsarbete där både kommunal och regional primärvård, är navet med 
det gemensamma målet att patienten ska få en god, nära, samordnad och hälsofrämjande vård och 
kunna vara delaktig i sin egen vård. Förändringarna i avtalet och överenskommelserna har gjorts med 
utgångspunkt i omställningen och för att få avtalet att hålla över tid med fokus på personcentrerat 
förhållningssätt.  
 
I samband med revideringen har det tydliggjorts hur avtal och överenskommelser mellan 
kommunerna i länet och VGR är kopplade till varandra. Det är viktigt att hälso- och sjukvårdavtalet 
med tillhörande överenskommelser läses som en helhet.  
 
I de fyra lagstadgade överenskommelserna enligt hälso- och sjukvårdslagen finns de avtalstexter som 
är specifika för aktuellt samverkansområde/målgrupp såsom samverkansansvar och 
ansvarsfördelning:  
- Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland.  

- Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

- Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med          
missbruk och beroende.  

- Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård.  

Förändringar i det reviderade förslaget  

Genomgående har förtydligande gjorts i både hälso- och sjukvårdsavtal och i överenskommelserna 
kring personcentrerat förhållningssätt, patientsäkerhet samt samverkan och tillit. Barnkonventionen 
har lyfts in. Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att 
kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården.  
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En stor mängd synpunkter har inkommit från remissinstanserna, vilket tyder på ett stort 
engagemang. Vissa av de inkomna synpunkterna har inte varit samstämmiga och det har inte varit 
möjligt att tillgodose dem alla. Flera av de områden som lyfts i synpunkterna kommer däremot att 
tas om hand i det fortsatta länsgemensamma utvecklingsarbetet. Genom länsgemensam uppföljning 
och analys följs både avtal och utvecklingsområdena i sin helhet.  
 
Del A: Gemensam avtalstext för Hälso och sjukvårdsavtalet 

- Avtalstiden är förändrad från 3,5 år till 4 år.  

- Möjligheten att förlänga avtalet har ändrats från 2 år till 3 år.  

- Uppsägningstiden är förändrad från 12 månader till 18 månader. 

- Ansvarsförhållande, primärvårdens hälso- och sjukvårdsuppdrag/specialiserad vård 

- Samlat information kring SIP, informationsöverföring och planering 

 

Del B: Hälso och sjukvårdsavtalet 

- Kommunal hälso- och sjukvård är en del av primärvården 

- Kompletterat med Primärvårdens grunduppdrag under lagstiftning 

- Patientens fasta vårdkontakt ska utses där den huvudsakliga vården ges   

- Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt ska tillsammans stärka patientens ställning   

- Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar för att ge 

en god och säker hälso- och sjukvård till målgruppen 

- Förtydligat att ansvaret för rehabilitering ska följa hälso- och sjukvårdsavtalet  

- Kommunens möjlighet att bistå VGR i enskilda fall är utökad till att även omfatta dagtid helg, 

tidigare enbart kväll och natt  

 

Del C:  Överenskommelser 

Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunernas primärvård i Västra Götaland 

- Gemensamt ansvar kring lokal samverkan bland annat genom närområdesplan med bilaga 

- Regionen ska ge möjlighet till fast läkarkontakt i primärvård 

- Tillgänglighet till läkare hela dygnet 

Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård   

- Patienter som inte längre har behov av slutenvårdens resurser ska så snart som möjligt 

skrivas ut 

- Målet är att patienten får vård på rätt vårdnivå 

- Tydliggörande kring förutsättningar för kommunens betalningsansvar kopplat till den 

regionfinansierade öppenvården 

- Betalningsmodellen kvarstår 

Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer    
med missbruk och beroende 

- Omfattar samtliga kommunala och regionala verksamheten som möter målgruppen 

- Tydliggöranden gällande ansvarsfördelning för respektive huvudman samt för gemensamma 

ansvarsområden 

- Större fokus på individen och dess behov 



Tjänsteskrivelse 
Direktionen 

Datum: 2021-03-09 
Diarienummer: 2021/SKF0159 

Sida 3 (3) 
 

- Gemensamma texter har lyfts till A och B delen 

 
Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård 
- Tandvårds åldersgräns är förändrad, gäller numera från det år den enskilde fyller 24 år  

Beslutsunderlag 

Förslag Hälso och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 

Ärendets gång 

2022-03-16 Beredning Välfärd och Kompetens 

Expedieras till 

Medlemskommunerna 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Ulf Olsson 
Ordförande Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
 

Ulf Olsson (Mar 18, 2022 09:16 GMT+1)
Ulf Olsson
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Remiss Hälso- och sjukvårdsavtal 

tillhörande överenskommelser 
Den här arbetsmallen kan användas i insamlandet av synpunkter och ska alltså inte 

skickas in som remissvar. När svaren ska skickas in ska de överföras till 

webbformuläret som finns på webbsidan www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet. 

Detta för att du inte kan pausa ifyllandet i webbforumläret utan måste skicka in allt 

vid ett och samma tillfälle.  

Tänk på 

 Svara på remissen senast den 31 december 2021, därefter är formuläret 

stängt. 

 Lämna synpunkterna via webbformuläret. 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 

kan du lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Vid frågor kontakta 

Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

Helena Styrén, helena.styren@vgregion.se  

Angela Olausson, angela.olausson@vastkom.se  

Webbfrågor:  

Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se 

Innehåll 

Uppgiftslämnare ................................................................................................ 2 

Kontaktperson ................................................................................................... 2 

Del A, Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser ........... 3 

Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet ..................................................................... 7 

Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland ................................................................................................ 13 

Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård ...................................................................................................... 15 

Del C, Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende ................... 17 

  

http://www.vardsamverkan.se/remisshosavtalet
mailto:helena.styren@vgregion.se
mailto:angela.olausson@vastkom.se
mailto:josefin.lantz@vgregion.se
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Uppgiftslämnare 

Varje remissinstans/kommun ska inkomma med ETT samlat svar i formuläret 

nedan. *Obligatoriskt 

1. Svarande remissinstans, ange kommunnamn alt. 

Remissinstans i Västra Götalandsregionen* 

Borås Stad 

Kontaktperson 

Ange en kontaktperson som är tillgänglig för att svara på eventuella frågor 

under hanteringen av remissvaren. 

2. Namn, kontaktperson * 

Magnus Jungvid handläggare Borås Stad 

 

3. E-post, kontaktperson * 

magnus.jungvid@boras,se 
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Del A, Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande 

överenskommelser 

Lämna remisssvar på Del A, Gemensam avtalstext för Hälso- och 

sjukvårdsavtalet här. 

Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 

kan du lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

 

Synpunkter på avsnitten A.1-A.6 

A.1 Inledning 

A.2 Syfte 

A.3 Värdegrund 

A.4 Personcentrerat förhållningssätt 

A.5 Samordnad individuell plan (SIP) 

A.6 Bästa tillgängliga kunskap. 

A.1 Det ska framgå att avtalet rör primärvårdsnivå samt att avtalet har som syfte att 

reglera ansvarsförhållandena. 

 

A.3 Borås stad ifrågasätter om underrubriken ”Parternas gemensamma åtagande 

innebär att…” samt tillhörande punkter tillför något till avsnittet värdegrund, 

eftersom punkterna snarare berör det gemensamma ansvaret och egenkontroll av 

huvudmännens vårdgivare. Avsnittet om gemensam värdegrund bör fokusera på 

grunden för samarbete mellan jämlika avtalsparter. 

 

A.5 Vårdgivaren ”ska” vara skyldig att medverka då kallelse sker. Det ska inte finnas 

något undantag. Vårdgivare ska delta även om den enskilde inte vill delta eller 

motsätter sig en sådan. Detta ska också framgå i övriga överenskommelser. 

 

Vi föreslår att flytta informationen under  A.5 till B.4 i dokumentet. 

 

 

Synpunkter på avsnitten A.7-A.10 

A.7 Avtalsparter 

A.8 Avtalets omfattning och uppbyggnad 

A.9 Avtalstid 

A.10 Ändringar och tillägg till avtalet 

A.8 Här skulle man kunna förtydliga att det avser primärvårdsnivå. 

Överenskommelserna måste kunna gå att säga upp, det finns ingen anledning att 

behöva säga upp hela avtalet när det räcker med att säga upp delar av den, 

exempelvis finns den statliga samsjuklighetsutredningen som kan påverka 

överenskommelser men inte huvudavtalet. 
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Stycke 3, Avtalet omfattar även samverkan mellan Västra Götalands hälso- och 

sjukvård och kommunens socialtjänst. Borås Stad anser att detta behöver 

förtydligas. Även i detta stycke behöver förtydligas att dokumentets innehåll avser 

primärvårdsnivå. 

 

A.9 Avtal kan vara tidsbegränsade eller gälla tillsvidare. Föremålet för avtalet är 

avgörande för vilken form som väljs. Samverkan under en längre tid brukar man av 

praktiska skäl använda sig av tillsvidareavtal med en uppsägningstid. Vi föreslår 

därför att avtalen inte tidsbegränsas eftersom samarbetet mellan kommun och 

region kommer att fortgå under en lång tid. Det orsakar bara extra administrativt 

arbete med tidsbegränsade avtal och tidsbegränsningen har i praktiken ingen 

betydelse. 

 

A.10 Vad är en “väsentlig förändring”? Stryk väsentlig förändring eftersom om 

förutsättningarna för avtalet har förändrats måste avtalet förändras ändå. 
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Synpunkter på avsnittet A.11-A.15 

A.11 Gemensam samverkansstruktur 

A.12 Digitalisering och e-hälsa 

A.13 Uppföljning 

A.14 Avvikelser 

A.15 Oenighet om tolkning av avtal 

A.11 Stycke 3, lägg till “sina egna” under “…ställa krav på sina vårdgivare…” 

 

A.12 Det är viktigt under avsnittet som rör digitalisering att dels omnämna 

att flera kommuner för närvarande också ser över verksamhetssystem, e-

tjänster för sociala insatser och omsorg, något som avtalet om Hälso- och 

sjukvård bör förhålla sig till. Utöver detta så har ett stort antal kommuner 

endast tecknat avtal kring begränsade delar av Framtidens vårdmiljö. Detta 

hade behövt omnämnas i avtalet samt att information och samverkan även 

behöver väga in att det kan se olika ut inom Västra Götaland beträffande 

FVM. 

 

A 14. När parterna inte är överens och konsekvenser uppstår pga. 

oenigheter, var tar parterna upp dessa. Endast genom avvikelser? I 

närvårdssamverkan? Behöver förtydligas. Parterna har ett gemensamt 

ansvar för avvikelser, analysen ska ske i samverkan, åtgärder ska 

genomföras samt ska det ges återkoppling. 

 

Andra stycket, andra meningen. Lägg till Avvikelser i samverkans ska ge ett 

gemensamt underlag för…osv. 

 

A 15: Som ett förtydligande kan det nämnas i avtalet att reglerna för kostnad 

för utskrivningsklara regleras i överenskommelsen för utskrivning från 

slutenvården. Det bör också nämnas att länk till överenskommelsen finns 

samt var i dokumentet denna länk finns. 

 

Övergripande synpunkter och övrigt på Del A 

Begreppen patient, person och den enskilde blandas i avtalet. Borås Stad anser att 

endast ett begrepp bör användas.  

 

Avtalet länkar till andra riktlinjer, rutiner och överenskommelser. Sammantaget är 

det många dokument att ta del av. Det är Västra Götalandsregionens ansvar att 

uppdatera tillhörande dokument så att de överensstämmer i alla delar med det nya 

hälso- och sjukvårdsavtalet. 

Positivt med nya tydligare avsnitt kring personcentrerat förhållningssätt och 

samordnad individuell plan. 

 

Det finns mycket information i avtalstexterna som skulle kunna rensas bort 

till förmån för text som är dokumentation på det som är överenskommet. 

Exempel är A.12 där första stycket är information och det som är 

överenskommet kommer först i stycke två. 
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Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet 

Lämna remisssvar på Del B, Hälso- och sjukvårdsavtalet här. 

Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 

kan du lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

 

Synpunkter på avsnitten B.1-B.3: 

B.1 Lagstiftning 

B.2 Gemensamtansvar och samverkan 

B.3 Parternas ansvar 

B.1. I texten blandas olika begrepp såsom patient, enskild, individ, hen. Borås Stad 

anser att ett begrepp bör användas konsekvent i dokumentet.   

Omställningen till nära vård säger att mer ska göras av den primära vården, och att 

resurser ska omfördelas mellan sluten och öppen vård till primärvården. Borås Stad 

anser att det behöver klargöras hur resurser ska fördelas till den kommunala 

primära vården när denna förflyttning sker till kommunen.   

 

B.2 Det bör förtydligas att patientgrupperna som ingår i den kommunala hälso- och 

sjukvårdens ansvar även är ett ansvar för den regionala hälso- och sjukvården. Det 

finns ett behov av att förtydliga att regionen ansvarar för all specialiserad hälso- och 

sjukvård inklusive specialiserad hälso- och sjukvård för de patienter som är 

inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården och som exempelvis bor på 

särskilt boende. 

Den kommunala hälso- och sjukvården kan delta och medverka i att utföra den 

specialiserade vården men uppföljningsansvaret är ordinatörens. Det står att 

ordinatören har vård- och behandlingsansvar där också uppföljning, utvärdering 

och ekonomiskt ansvar ingår. Borås Stad anser att det behöver framgå att ordinatör 

har ansvaret för uppföljning även om insatsen utförs av annan aktör, till exempel 

kommunen. Likaså behöver förtydligas vad som innebär med ekonomiskt ansvar, 

och om ordinatör av insats har ekonomiskt ansvar att insatsen utförs.  

 

I det inledande stycket i avsnittet anges kvalitet och kompetens som ett krav för att 

respektive huvudman ska fullgöra sitt hälso- och sjukvårdsansvar. Borås Stad anser 

att det även är av betydelse att benämna säkerhetsperspektivet. För att god kvalitet 

ska kunna uppnås krävs också att hälso- och sjukvården är patientsäker. Kvalitet 

och säkerhet hänger ihop för att beskriva de krav som ställs på hälso- och 

sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen och I patientsäkerhetslagen. 

Under den första delen i hälso- och sjukvårdsavtalet under A.2 beskrivs att syftet 

med hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland är att det ska ligga till grund för 

en god och säker vård för de personer som har behov av hälso- och 

sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen. Personer 

som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården har alltid insatser från 

både den kommunala hälso- och sjukvården och regionens primärvård. 

Tillsammans utgör professioner från de båda huvudmännen det team som ansvarar 

för att ge en god och säker hälso- och sjukvård, på primärvårsnivå, till målgruppen. 
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Utifrån ett personcentrerat synsätt och ett helhetsperspektiv bör det i hälso- och 

sjukvårdsavtalet fokuseras på att det är ett teamarbete. En förutsättning för att det 

ska bli ett välfungerande team är att ansvarsfördelningen inom teamet beskrivs och 

regleras i avtalet. För att uppdelningen i huvudavtalet ska bli ändamålsenlig bör 

den beskriva ansvaret för primärvårdsnivån, det vill säga teamet som har både 

region och kommun som huvudman samt specialistnivån som har regionen som 

huvudman. 

 

B.3 Parternas ansvar 

Regionens storlek och antalet kommuner innebär att frågor om parternas ansvar 

blir allt viktigare. Borås Stad anser att ansvarsfrågorna måste förtydligas för att 

avtalet ska kunna ge de förutsättningar som behövs för samverkan och 

personcentrerad vård över huvudmannagränserna när den medicinska 

utvecklingen skapar nya möjligheter.  

Under tredje punkten”Regionens ansvar” framgår det att Västra Götalandsregionen 

ansvarar för rehabiliterings- och habiliteringsinsatser inom specialist- samt 

primärvård. Rehabiliterings- och habiliteringsinsatser står också som punkt under 

kommunernas ansvar fast utan hänvisningen till specialist- samt primärvård vilket 

skapar en del frågetecken kring ansvaret för insatserna. Insatserna har dessutom ett 

eget stycke under punkten B.5.  

Det behöver förtydligas att regionen har ansvar för den vård som utförs av de 

professioner som inte är kommunens ansvar, samt vilka dessa professioner är. I 

dokumentet nämns endast läkare men regionen har också ansvar för vård som ges 

av bland annat logoped och dietist.   

 

Det anges att det är Regionens ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård till de som 

utan större svårighet kan besöka VGRs mottagningar. Vi anser det viktigt att det här 

finns en koppling till att det är Regionens ansvar att på olika sätt göra sina 

mottagningar tillgängliga och även underlätta att människor kan komma och 

kommer till mottagningar. Inom Borås Stad och även övriga nämnder som hanterar 

socialtjänst finns ett stort antal brukare som kan behöva ha stöd för att besöka 

mottagningar utan att för den skull automatiskt innebär att dessa ska betraktas som 

tillhöra det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. 

 

Vidare framgår det att Västra Götalandsregionen ansvarar för specialistvård till 

patienter inom kommunal hälso- och sjukvård enligt gällande medicinska riktlinjer, 

eller enligt upprättad plan eller SIP. Borås Stad anser att halva meningen bör 

strykas så att det tydligt framgår att Västra Götalandsregionen ansvarar för all 

specialistvård till alla patienter inom regionen.  

 

Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar” framgår fyra 

punkter varav den tredje punkten inte verkar hänföra sig direkt till kommunens 

ansvar och inskrivningsprocessen i den kommunala hemsjukvården. För att avtalet 

ska vara så tydligt som möjligt bör det framgå av texten innan punktlistan, att 

patienter som ingår i den kommunala hälso- och sjukvårdens även är ett ansvar för 

den regionala hälso- och sjukvården när det till exempel behövs besök på en 

mottagning. 

 
Lägg till att vid specialistvård till patienter inom kommunal hälso- och sjukvård 

ska det ske enligt upprättad plan eller SIP. 

 

Överlag är parternas ansvar formulerade på ett sätt som öppnar upp för en del 

godtyckliga bedömningar. Beroende på hur kommunerna organiserar 
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inskrivningsprocessen till den kommunala hemsjukvården kan det medföra olika 

bedömningar bland de 49 kommunerna. Ytterst kanske det medför en problematik 

för regionen om de 49 kommunerna gör olika bedömningar av vad till exempel 

”utan större svårigheter” och ”över tid” innebär.      

Under rubriken ”Kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar även:” framgår 

nedanstående punkter som Borås Stad anser måste tas bort ur avtalet 

alternativt förtydligas.  

 Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade och/eller 

förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under kväll, helg och 

nattetid för patienter som normalt besöker Västra Götalandsregionens 

vårdcentraler. 

 Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 

sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Det gäller endast under 

förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 

informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna. 

 

Om punkterna inte avses tas bort anser Borås Stad att vissa tillägg behöver göras. 

Det behöver läggas till att det är först när insatser har prövats /övervägts att utföras 

i den egna organisationen, som överenskommelse kan ske i det enskilda fallet om 

att kommunens hälso- och sjukvård kan utföra planerade /eller förutsägbara 

insatser. 

I dokumentet behöver läggas till att när en patient som normalt tar sig till 

vårdcentralen under vardagar och kan ta sig till Jourcentral under dess öppettider, i 

första hand ska göra detta för att få insatsen utförd. Insatsen, till exempel 

utlämnade av läkemedel eller såromläggning, ska planeras av regionen i första 

hand. Därefter kan möjligheten med överenskommelse göras i det enskilda fallet. 

Det behöver framgå tydligt i dokumentet att detta endast kan röra enstaka fall och 

inte regelmässigt efter regionens ordinarie öppettider. Regionen måste anpassa sitt 

arbetssätt för att hantera de patienter som är deras målgrupp. Regionen behöver 

också tillgodose bibehållen patientsäkerhet även för denna typ av patienter.  

 

Under rubriken ”Kommunens ansvar omfattar”, behöver det också läggas till att när 

de ovanstående punkterna inte uppfylls, återgår hälso- och sjukvårdsansvaret till 

regionen.  

Punkt 1. Lägg till att det är först när insatser har prövats/övervägts att utföras i 
regionen som överenskommelse kan ske i det enskilda fallet att kommunalt hälso- 
och sjukvårdsansvar kan utföra planerade och/eller förutsägbara insatser. 
En patient som normalt tar sig till vårdcentralen under vardagar och kan ta sig till 

Jourcentral under dess öppettider, ska i första hand göra detta för att få insatsen 

utförd t.ex. utlämnade av läkemedel, såromläggning. Därefter kan möjligheten med 

överenskommelse göras i det enskilda fallet. Behöver förtydligas i avtalet hur 

överlämnandet genomförs gällande informationsöverföring, material, 

dokumentation, patientsäkerhet osv. 

 

Punkt 2. Vad innebär det att ha en dialog kring ansvaret gällande kommunala 

hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet vid permissioner? Vad är patientsäkert? 

Förtydliga vem som har ansvaret och vilka patienter som avses, somatik/ psykiatri? 

 

Borås Stad anser också att det behövs en punkt som handlar om provtagning. 

Kommunerna kan vara behjälpliga efter förfrågan att utföra provtagning i hemmet 

för de patienter som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för, under 

förutsättning att regionen tillhandahåller materiel.  
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Punkt 5. Förtydliga och beskriva regionens ansvar för specialiserad hälso- och 

sjukvård samt samordning och samverkan för personer som vårdas i hemmet t.ex. 

vid specialiserad palliativ vård, dialys- och syrgasbehandling eller annan 

specialiserad/avancerad hälso- och sjukvård. Beskriva behovet av 

resursförändringar t.ex. kompetens och bemanning på grund av omställning till 

nära vård i hemmet. Den komplexa vården ökar i kommunal hälso- och sjukvård 

vilket skapar nya kompetensbehov och fördelningen av resurser behöver ses över. 

 

Punkt 6. Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till patienter på permission från 

sluten vård som inte kan ta sig till mottagning. Borås Stad understryker att det 

endast gäller under förutsättning att en dialog skett i samförstånd och nödvändig 

informationsöverföring skett som stöd för de kommunala insatserna.  

 

Det behöver förtydligas vad som menas vad gäller ”dialog skett i samförstånd”. 

Precis som ovan måste det förtydligas hur en dialog kan ske och av vilka företrädare 

samt om avsikten är att ansvaret enligt avtalet ska övergå till kommunen med eller 

utan ersättning. Det är osäkert huruvida en kommun har befogenheten enligt 

kommunallagen att bibehålla eller tillskapa resurser för att kunna sälja tjänster som 

regionen är skyldig att tillhandahålla. Fortsättningsvis måste det även vara tydligt 

vilka hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som avses. Hälso- och 

sjukvårdsinsatser som kommunen har befogenhet att utföra är de som ingår i 

definitionen av hemsjukvård, vilket enligt förarbetena bör ligga på primärvårdens 

vårdnivå. Om patienter på permission från slutenvård kräver insatser på en annan 

vårdnivå än den som kommunen har lagligt stöd för att utföra, kan inte 

kommunerna ta över ansvaret för insatserna. Ordet dialog behöver bytas ut 

eftersom ordet dialog är för brett begrepp 

 

 

Synpunkter på avsnitten B.4-B.9 

B.4 Informationsöverföring, planering och SIP 

B.5 Rehabilitering och habilitering 

B.6 Bedömning om hälso- och sjukvårdsinsats kan utföras som egenvård 

B.7 Vårdhygien 

B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

B.9 Förvaring och transport av avliden 

B.4 I meningen ”Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska 

överenskommelse, riktlinje och rutin tillämpas” önskar Borås Stad att meningen 

kompletteras så att den lyder: ”Vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård ska överenskommelse, riktlinje och rutin tillämpas och följas”.  
 

Ordet funktionsvariation bör användas i texten om överenskommelsen för psykisk 

ohälsa.   Borås Stad anser också att det behövs läggas till att informationsöverföring 

mellan regionens alla verksamheter, inklusive öppenvårdsmottagningar och 

kommunal vård- och omsorg, måste säkerställas.  

 

Saknas hänvisning till överenskommelse, riktlinje och rutin gällande in- och 

utskrivning från slutenvård samt IT-tjänst i dokumentet. 

 

Något som är särskilt viktigt är att ibland kan det behövas särskilda möten då inte 

patienten är med för att föra en närmare dialog utifrån ansvarsfördelningsfrågan, 
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vilket kan vara svårt att göra då patient, anhöriga med fler är närvarande på motet. 

Att tydliggöra att det framförallt ibland behövs ett förberedande möte och även 

ibland ett möte efter, parallellt med SIP-mötet för att klargöra mer komplcerade 

ansvars- och kostnadsfördelningar. 

 

B.5 I stycke två hänvisas till länsgemensamma överenskommelser och rutiner som 

inte är ”klara”. När är dessa reviderande? Svårighet att underteckna ett avtal som 

grundar sig på överenskommelse och rutiner som inte är reviderade och 

presenterade.  

Behövs förtydligande kring specialistnivå rehabilitering inom slutenvård i 

förhållande till rehabilitering inom öppen primärvård. Rehabilitering i kommunen 

är primärvårdsnivå. Kommunens rehabilitering kan bidra i att utföra insatser 

gällande specialistnivå men ansvar kvarstår hos specialistvårdens ordinatör. 

 

Det bör förtydligas vem som har ansvaret för kommunens patienter vad gäller 

rehabilitering och habilitering. Det bör även förtydligas att informationsöverföring 

gäller till och från öppenvårdsmottagningar. I avtalet saknas en hänvisning till 

rutiner för informationsöverföring.   

 

B.8 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd 

Det är positivt att detta lyfts i överenskommelsen. Borås Stad efterlyser tydlig 

information från Västra Götalandsregionen om när denna rutin blir klar.  

 

B.9 I den riktlinje som hänvisas till i avtalet, finns otydligheter kring hanteringen av 

förvaring och transport av avlidna. Borås Stad anser att riktlinjen behöver 

förtydligas.   
 

Synpunkter på avsnitten B.10-B.14 

B.10 Läkemedel 

B.11 Personligt förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i 

vardagsmiljö 

B.12 Personligt förskrivna hjälpmedel 

B.13 Personligt förskrivna läkemedelsnära produkter 

B.14 Oreglerade medicintekniska produkter 

B.10 Borås Stad anser att meningen som står under rubriken Akutläkemedelsförråd 

“Kommunen har kostnadsansvaret för transporten av läkemedel till förråden”, ska 

tas bort eftersom den är felaktig. Kommunerna har inte kostnadsansvar för 

transporten av läkemedel till förråden. 

 

Under rubriken Öppenvårdsdos behöver läggas till att ”Öppenvårdsdos är ett 

hjälpmedel  för patienter som behöver stöd i sin läkemedelshantering enligt 

Regional medicinsk riktlinje (RMR)” samt att ” kommunen har kostnadsansvar för 

akuta och planerade leveranser, genom direktleveransavtal med dosleverantör.”. 

Begreppet öppenvårdsapodos till patienter behöver förtydligas vad som avses.   

 

B.11 Är denna del (B 11) en inledning och bakgrund till punkterna 12, 13, och 

14? Dessa punkter borde i så fall benämnas 11.1, 11.2 och 11.3.  

B.14 Sista stycket i texten är felaktig information, eftersom det inte avser något 

avtal utan är en förteckning. Dokumentet heter: FÖRTECKNING ÖVER 
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SÅRLÄKNINGSARTIKLAR OCH KOMPRESSONSFÖRBAND I VÄSTRA 

GÖTALAND 2021.  I dokumentet saknas även hänvisning och länk till detta 

dokument.  

 

 

Synpunkter på avsnitten B.15-B.16 

B.15 Tjänsteköp 

B.16 Gemensamma utvecklingsområden 

B.15 I dokumentet anges att tjänsteköp kan ske i undantagsfall och föregås av en 

förfrågan till den andra parten om att utföra en insats. Ansvaret och uppföljningen 

av insatsen kvarstår dock hos huvudmannen. Lokala avtal om tjänsteköp kan ingås 

under förutsättning att båda parter är överens och att det på alla sätt uppfyller 

Hälso- och sjukvårdsavtalet i övrigt. I det lokala avtalet kommer parterna överens 

om formerna för tjänsteköp. I detta bör framgå vem som har mandat att besluta om 

tjänsteköp och på vilket sätt information och kommunikation sker parterna 

emellan. 

Borås Stad anser att det behöver förtydligas ytterligare vad som avses kring 

tjänsteköp. 
 

14.Övergripande synpunkter och övrigt för Del B 

Det är önskvärt att barnperspektivet tydligt framgår I dokumentet. 

 

Begreppet medskapare används men det finns ingen förklaring kring vad begreppet 

innebär eller hänvisning. 
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Del C, Överenskommelse Läkarmedverkan i 

kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland 

Lämna remisssvar på Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal hälso- 

och sjukvård i Västra Götaland här. 

Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 

kan du lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Synpunkter på avsnitt  

4. Gemensamt ansvar 

Borås Stad anser också att det behöver förtydligas vad det innebär med en 

planering som är hållbar dygnets alla timmar. Det är oklart om planeringen rör att 

en SIP ska göras i förhållande till en medicinsk bedömning, utredning, vård och 

behandling, eller om det ska upprättas en medicinsk vårdplan och/ eller om 

patientens individuella plan som det står om i avsnitt 5.1, avses.  

 

I sista punkten står det om Närområdesplan. Kommunerna är inte med i 

planeringen överhuvudtaget om Närvårdsplanen eller dialog om Närområdesplan 

förutom att ange antal platser på vård- och omsorgsboende, korttidsenheter och 

boendeplatser för LSS och Socialpsykiatri. Om punkten ska vara kvar i dokumentet 

behöver detta förtydligas. 
 

Synpunkter på avsnitt  

5. Parternas ansvar 

5:1:  

Att utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under deras 

vistelsetid på korttidsbeslut, är en otydlig formulering. Borås Stadanser också att 

det behöver klargöras var omfattningen av läkares närvaro på vård-och 

omsorgsboende samt korttidsplatser regleras.   

 

Punkt 3 Läkarens patientansvar: 

-  att utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp patientens 

individuella plan. Det behövs ett förtydligande kring vad vårdcentralens 

samordningsansvar innebär, vad övergripande ansvar innebär och vad som är 

patientansvaret samt vilken plan som avses.  

 

 

Punkt 2 Vårdcentralens särskilda ansvar 

- Utsedd vårdcentral har behandlingsansvar för alla patienter under deras 

vistelsetid på korttidsbeslut. Detta oavsett vilken vårdcentral patienten har 

sitt vårdval. I närområdesplanen står det fastställt vilken vårdcentral som 

har ansvaret.  
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Detta är en felaktig skrivning ”vistelsetid på korttidsbeslut”. Ändra till: patienter 

under deras vistelsetid på korttidsboende via beslut enligt socialtjänstlagen. 

  

5.2 Kommunernas ansvar 

Punkt 4:  

- Utifrån medicinsk bedömning upprätta, revidera och följa upp den 

individuella planen. Borås Stad anser det behöver klargöras vilken plan 

som avses.   
 

Synpunkter på avsnitt  

Uppföljning 

 

 

Övergripande synpunkter och övrigt 

Begreppet medskapare används men det finns ingen förklaring kring vad begreppet 

innebär eller hänvisning. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård här. 

Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 

kan du lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Synpunkter på avsnitt  

4. Gemensamt ansvar och samverkan 

Första stycket, sista meningen. Är detta ett mål, ett syfte eller ett påstående? Antal 

dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som 

utskrivningsklara har minskat efter den nya lagen år 2018 och efter det nya 

arbetssättet infördes. Det är stor följsamhet till den nya lagen och det nya 

arbetssättet. Se regional statistik. 

 

Punkt 3. Det behöver förtydligas vad “arbetar med förbättringar” innebär. Detta 

finns inte förklarat eller förtydligat i överenskommelse.  

 

Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som 

utskrivningsklara ska minska. Borås Stad anser att det bör förtydligas från vilken 

nivå antalet bör minska och i vilka kommuner. En alternativ formulering skulle 

kunna vara: Den enskilda ska skrivas ut från slutenvården så snart som möjligt 

efter att de bedömts vara utskrivningsklara. 
 

Synpunkter på avsnitt  

5. Kommunens betalningsansvar 

I överenskommelsen finns ingen skillnad på vård inom somatik och vård inom 

psykiatri. All vård omfattas och medräknas i betalningsansvar och 

kostnadsberäkning.  I överenskommelsen anges att kommuners betalningsansvar  

inte inträder om den enskilde inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund 

av att sådana insatser som den regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte 

är tillgängliga. Det blir särskilt viktigt att det tydligt framgår hur Regionens 

öppenvårdsinsatser kommer att se ut och genomföras vid en utskrivning. Det går 

inte att utläsa i överenskommelsen hur detta ska göras och vad som sker om 

kommunen I samband med planeringen påpekar att resureserna inte förefaller 

tillgängliga eller tillräckliga. Detta gäller särskilt området barn, unga och vuxna 

med psykiatrisk diagnos samt Vuxna med en beroendeproblematik 

 

5.2 Punkt 4. Ta bort orden “som ligger kvar” skriv istället: som är inskrivna. 
 

Synpunkter på avsnitt  
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6. Uppföljning 

 

 

Övergripande synpunkter och övrigt 

Borås Stad anser att det är viktigt att påpeka att en planering utifrån en SIP ska 

göras i de fall det efter utskrivning behövs samtidiga insatser från såväl kommun 

som Region precis som överenskommelsen anger. Viktigt är dock att poängtera att 

detta efterlevs. Någon form av uppföljning kring detta behöver utformas. 
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Del C, Överenskommelse Samverkan kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk och beroende 

Lämna remisssvar på Överenskommelse Samverkan kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende här. 

Tänk på 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 

kan du lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser.  

Synpunkter på avsnitt  

5. Gemensamt ansvar och samverkan 

Överenskommelsen bör enbart reglera samverkan mellan kommunens socialtjänst 

och regionens HSV. Det som rör samverkan inom hälso- och sjukvård ska regleras i 

del B och därmed ska en hänvisning ske från del C till A+B.  

I del A behövs en komplettering om att del C reglerar samverkan mellan socialtjänst 

och regional HSL gällande psykiatri. 

 

Borås Stad anser att det är positivt att det anges att det finns ett gemensamt ansvar 

att vida tidiga och förebyggande åtgärder gentemot personer med missbruk , 

beroende och psykisk funktionsnedsättning 
 

Synpunkter på avsnitt  

6. Parternas ansvar 

Andra stycket. Ta bort sista meningen. Avsnittet handlar om parternas ansvar inte 

vad den enskilde behöver göra. 

 

6.1 Personer med psykisk funktionsnedsättning 

Regionens ansvar: Byt ut ordet motverka till förebygga. 

 

Kommunernas ansvar: Saknas punkt om kommunernas ansvar gällande hälso- och 

sjukvård. Lägg till punkt: Kommunala hälso- sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 

 

6.2 Personer med missbruk och beroende 

Stycke 4. Både kommunen och VGR har ett ansvar osv. Vad avses med kommunen, 

är det socialtjänst och skola? Det uttalas i överenskommelsen att både kommunen 

och VGR har ett ansvar för att tidigt identifiera samsjuklighet och att särskilt 

uppmärksamma denna problematik hos ungdomar. Båda huvudmännen ska 

säkerställa att behandling av missbruk och samtidig psykisk sjukdom sker parallellt 

och integrerat. 

Kommunernas ansvar: 

Saknas punkt om kommunernas ansvar gällande hälso- och sjukvård. Lägg till 

punkt: Kommunala hälso- sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
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6.3 Placering utanför hemmet 

Avsnitt Gemensam planering, andra stycket. Vad händer om den enskilde inte 

lämnar samtycke till samverkan mellan huvudmännen? 

 

När det gäller personer som befinner sig på Hem för vård och boende är det en 

svårighet att få till de insatser som åvilar VGR. I överenskommelsen anges att  

Regionen är ansvarig att erbjuda samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för personer 

som vistas på HVB. I praktiken är detta ofta svårt för Regionen att leva upp till. 

Skiljelinjen mellan huvudmännens ansvar i lagstiftning är inte alltid tydlig. Det är 

vanligtvis svårt att tydliggöra vad som utgör medicinska insatser och behandling 

och vad som utgör socialt stöd och omsorg. Detta gör det särskilt svårt att föra 

dialog, utröna ansvarsfördelning och göra upp kostnadsansvar i samband med 

placeringar på Hem för vård och boende. 

 

I mycket få fall har gemensam planering eller planering baserad på en SIP kunnat 

klargöra ansvarsfördelningen. De olika lagstiftningarnas karaktär påverkar även 

möjligheten och tidsutrymmet att planera. Omedelbara behov av att ordna ett 

boende för en person med funktionsvariationer och en samtidig psykiatrisk och 

missbruksproblematik i samband med utskrivning från sjukhus eller i samband 

med att hälsotillstånd allvarligt förvärrats i personens eget hem medför ofta att 

kommunen behöver göra en akut placering I ett Hem  för vård och boende(HVB). 

Erfarenheter visar att det är mycket svårt att få till en gemensam planering i dessa 

situationer. Inte ovanligt så går dessa ärenden sedan vidare till tvisteförhandling. I 

tvisteförhandlingarna kan det uppstå en god dialog men detta löser sällan 

ansvarsfördelning eller kostnadsansvaret.  

 

6.4 Personer i psykiatrisk tvångsvård 

Regionens ansvar 

Punkt 6. Fel benämning för planering vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, heter inte samordnad vårdplanering. 

 

Kommunernas ansvar 

Punkt 1. Fel benämning för planering vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, heter inte samordnad vårdplanering. 

Punkt 4. Ska vara: Kommunala hälso- sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. 
 

Synpunkter på avsnitt  

7. Uppföljning 

 

 

Övergripande synpunkter och övrigt 
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2. Målgrupper 

Saknas beroende i texten om målgrupper. 

 

3.1 Samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

Ta bort bindestreck i ordet li-kalydande, ska vara likalydande. 

 

3.2 Saknas orden och beroende i rubriken. 

 

Övrigt: 

Begreppet medskapare används i dokumentet men det finns ingen förklaring kring 

vad begreppet innebär. 

 

Begreppen vårdplanering och SVPL är inaktuella begrepp och bör bytas ut till 

gällande begrepp.  

 

Regeringens samsjuklighetsutredning ska även lämna en rapport med förslag som 

planeras att komma inom den närmaste tiden. Utredning kan komma att lämna 

förslag som påverkar ansvarsfördelning när det gäller personer med missbruk och 

beroende. Något som skulle kunna påverka överenskommelsen på olika sätt. Från 

Individ- och familjeomsorgens sida så anser vi sammantaget att överenskommelsen 

har en god intention men är otillräcklig för att reglera och underlätta samverkan, 

samordning och ansvarsfördelning för de med missbruk och beroende. 

 

När det gäller placeringar kan därför konstateras att överenskommelsen är 

otillräcklig och att det behövs en annan form av överenskommelse, arbetssätt eller 

betydligt tydligare kostnadsfördelning. Överenskommelsens aktuella värde kan 

därför ifrågasättas. 

 



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg  (V): Avgiftsbefria 
boendestöd 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Bifalla motionen 

 

 

 

 
Datum 

2022-08-01 Ylva Lengberg  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Niklas Arvidsson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2020-00920 1.1.1.1 Programområde 02 
Handläggare: Jonas Ringström 

 
Datum 

2022-07-01 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SVAR PÅ MOTION 
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1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00920 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Stefan Lindborg  (V): Avgiftsbefria 
boendestöd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen. 

Ärendet i sin helhet 
Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-10 
lämnat in förslaget att avgiftsbefria boendestöd.  

Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen (SoL) som 
riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Stödet kan ges som 
instruktioner, vägledning, motivering och aktivering. Boendestöd är ett stöd i 
hemmet eller i närmiljön. Det utförs av personal som kallas boendestödjare, 
deras arbetssätt genomsyras av att stärka den enskilde personens förmågor och 
vara aktivt stödjande. Den vanligaste boendeformen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning är egen bostad med boendestöd. Målet med boendestödet 
är att den enskilde på sikt ska kunna klara sin vardag helt på egen hand och leva 
ett mer självständigt liv. 

Exempel på saker man kan få stöd med är: 

 att komma igång med vardagssysslor såsom städ, matlagning och tvätt 
 att få struktur på vardagen 
 social träning 

Man deltar aktivt i de sysslor som man får hjälp med. Stödet är individanpassat 
och styrs av en så kallad genomförandeplan. 

I budget 2022 är boendestöd avgiftsbefriat. Under 2021 var avgiften för 
boendestöd 250 kr/månad. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbefria boendestöd 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Ingen expediering. 
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Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Motion till kommunfullmäktige:

Avgiftsbefria boendestöd

Boendestöd är en viktig insats som kommunen har för att enskilda individer med olika typer 
av svårigheter ska kunna ha ett eget boende. Målet med stödet är att man på sikt ska kunna 
klara vardagen på egen hand och därmed kunna leva ett självständigt liv.

Boendestöd kan i praktiken handla om att få hjälp att klara vardagssysslor som att handla, 
städa eller laga mat. Det kan också handla om att få hjälp att strukturera vardagen på ett sätt 
så att livet fungerar. Syftet med stödet är inte att någon annan ska utföra uppgifterna, utan att 
man själv ska få stöd att klara av att göra dem. För den som helt saknar problematik kan 
hjälpen framstå som onödig, men för den som verkligen behöver stöd är hjälpen helt 
oumbärlig. 

För 2020 och 2021 är avgiften för boendestöd i Borås 250 kr/månad. Denna avgift är 
densamma oavsett hur många timmars boendestöd man har behov av. För den som har låg 
inkomst och inte har kvar minimibeloppet kan boendestödet vara billigare eller till och med 
helt befriat från avgift. Det sista menar vi borde gälla alla.

En granskning av tidningen Hem & Hyra i december 2020 har visat att kommunerna i Västra 
Götaland behandlar frågan om avgift för boendestöd väldigt olika. I 34 av 49 kommuner är 
boendestöd gratis, medan det är avgiftsbelagt i övriga 15 kommuner. I Sjuhärad är det bara 
Borås och Ulricehamn som tar ut en avgift för boendestöd.

Vänsterpartiet anser att ingen ska behöva tacka nej till boendestöd för att man bedömer att 
avgiften är för hög. Möjligheten till boendestöd ska aldrig avgöras av plånboken. Vi anser 
därför att boendestöd bör vara avgiftsfritt.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:

- Att Borås Stad fortsättningsvis inte tar ut någon avgift för boendestöd

Borås, 2020-12-09

Stefan Lindborg (V)



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förvaltning av stiftelsekapital 2021 samt översyn av 
regler 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2021 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

 

 

 

 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00425 2.4.2.0 Programområde 01 
Handläggare: Susanne Bladh 

 
Datum 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 
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Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00425 2.4.2.0 

  

 

Förvaltning av stiftelsekapital 2021 samt översyn av 
regler 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2021 läggs med godkännande till 
handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade 
donationsstiftelserna. Det gångna årets förvaltningsresultat uppgick till + 2,7 
miljoner kronor vilket motsvarar en avkastning med 3,4 % på det bokförda 
värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir utdelningsbar under 2022. Under 
2021 har sammanlagt 2,2 miljoner kronor delats ut till olika ändamål. 

Kommunstyrelsen noterar att det för några av fonderna har blivit svårt att dela 
ut, då fonderna har så litet kapital att den årliga avkastningen inte täcker de 
administrativa kostnaderna. Kommunstyrelsen föreslår att fondens stadgar ses 
över med syfte att göra det möjligt att dela ut hela kapitalet. Det innebär att 
ansökan ska göras till Kammarkollegiet avseende ändring av stadgar samt 
avveckling för respektive fond, vilket hanteras i enskilda ärenden till 
Kommunfullmäktige. 

Något behov av ändring i Kommunfullmäktiges regler för stiftelseförvaltningen 
bedöms inte föreligga. 

Ärendet i sin helhet 
Enligt Kommunfullmäktiges styrdokument ”Regler för förvaltning av 
kommunens stiftelser” ska förvaltningsresultat årligen redovisas för 
Kommunstyrelsen. Dokumentet ska omprövas och vid behov ska 
Kommunfullmäktige föreläggas förslag till förändringar.  

Förvaltning av stiftelsekapital 2021 

Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade 
donationsstiftelserna. Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, 
ränteberärande värdepapper och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är 
helt separerad från kommunens egen medelshantering och fondmedlen ingår 
inte i den kommunala förmögenheten. 

Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls 
stipendiefond, Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar 
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Thoréns stiftelse för fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons 
donation till stadens förskönande och nytta förvaltas av Svenska 
Handelsbanken. Övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank Sjuhärad. 

Vid 2021 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga 27 stiftelser till 78,0 
miljoner kronor jämfört med 77,1 miljoner kronor föregående år. Det bokförda 
värdet utgörs av det ursprungliga donerade kapitalet ökat med räntor och 
utdelning under åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar 
ur fonden. Vid årsbokslutet jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med 
det aktuella marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda 
värdet sker en nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick 
vid 2021 års utgång till sammanlagt 88,2 miljoner kronor (föregående år 80,5 
miljoner kronor). Det har inte gjorts någon nedskrivning under 2021, då 
marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet. 

Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats 
behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2021 har marknadsvärdet ökat 
med 9,6 %. Om justering görs med hänsyn taget till de under året utdelade 
medel har värdet ökat med 12,3 % att jämföra med ökningen på 13,4 % för det 
jämförelseindex som stiftelseförvaltningen mäts mot. Under 2021 har 
sammanlagt 2,2 miljoner kronor (föregående år 1,5 miljoner kronor) delats ut 
till olika ändamål. En förklaring till det något sämre utfall än jämförelseindex är 
att förvaltningen har en fördelning på ca 60 % räntebärande och 40 % aktier 
och att det fortsatt har varit låga räntenivåer som inte har kunna generera 
avkastning i samma omfattning. 

Det gångna årets förvaltningsresultat, det vill säga resultatet före 
realisationsvinster/förluster, uppgick till 2,7 miljoner kronor (föregående år 
+2,0 miljoner kronor) vilket motsvarar en avkastning med 3,4 % (föregående år 
2,6 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir 
utdelningsbar under 2022. Enligt reglerna för förvaltning av kommunens 
stiftelser ska förvaltningen ge en jämn och rimlig utdelningsbar avkastning 
årligen. I enlighet med reglerna placeras ca 60 % i räntebärande papper och 40 
% i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att avvika +/- 20 %). Historiskt 
fortsatt låga räntenivåer och strikta placeringsregler begränsar möjligheterna till 
en högre avkastning. 

Stiftelsernas ekonomiska ställning per 2021-12-31 framgår av bilaga 1. 

Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder och avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondernas ändamål som till exempel 
stipendier till elever och som stöd till privatpersoner med svårigheter i sin 
dagliga livsföring. Den absoluta merparten av donationsfonderna delar ut 
årligen och det genomsnittliga beloppet som delas ut årligen är omkring 2 
miljoner kronor. Kommunstyrelsen noterar att för några av dessa fonder har 
det blivit svårt att dela ut. De har så litet kapital att den årliga avkastningen inte 
täcker fondens administrativa kostnader. Det är framför allt revisionskostnader 
som har ökat de senaste åren och om inget görs kommer de administrativa 
kostnaderna över tid att förbruka fondens kapital. Kommunstyrelsen föreslår 
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att fondens stadgar ses över med syfte att göra det möjligt att dela ut hela 
kapitalet. Det innebär att ansökan ska göras till Kammarkollegiet avseende 
ändring av stadgar samt avveckling för respektive fond, vilket hanteras i 
enskilda ärenden till Kommunfullmäktige.  

Översyn av regler 

Årligen ska reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov 
ska Kommunstyrelsen förelägga Kommunfullmäktige förslag till förändringar. 
Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser revideras 2021. Något behov 
av ändring i reglerna bedöms inte föreligga. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1 Redovisning av förvaltat stiftelsekapital 2021 

 

Beslutet expedieras till 
Ingen expediering. 
 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avveckling av donationsfond Finn Reiman donation, 
organisationsnummer 864501-4518 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att följande ändringar görs i stadgarna för Finn Reimans donation, 864501-
4518: 2) Stiftelsens kapital skall efter förvaltarens bepröfvande i första hand 
användas för vård av personer med lungsjukdom som är i behov av 
sjukhusvård och icke åtnjuta fattigunderstöd, i andra hand för andra 
behöfvande. 3) och 4) upphävs. 

Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen. 
 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00491 2.4.4.2 Programområde 01 
Handläggare: Susanne Bladh 

 
Datum 

2022-07-06 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00491 2.4.4.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avveckling av donationsfond Finn Reiman donation, 
organisationsnummer 864501-4518 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att följande ändringar görs i stadgarna för Finn Reimans donation, 864501-
4518: 2) Stiftelsens kapital skall efter förvaltarens bepröfvande i första hand 
användas för vård av personer med lungsjukdom som är i behov av 
sjukhusvård och icke åtnjuta fattigunderstöd, i andra hand för andra 
behöfvande. 3) och 4) upphävs. 

Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen. 

Sammanfattning 
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondens stadgar. För donationsfond 
Finn Reiman donation, med ett eget kapital på 103 396 kronor, har det blivit 
svårt att dela ut, då kapitalet är så litet att den årliga avkastningen inte täcker 
fondens administrativa kostnader. För att göra det möjligt att dela ut hela 
kapitalet i enlighet med fondens ändamål föreslås att det görs en ansökan till 
Kammarkollegiet avseende ändring av stadgar samt avveckling av fonden.  

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondernas ändamål som till exempel 
stipendier till elever och som stöd till privatpersoner med svårigheter i sin 
dagliga livsföring. Den absoluta merparten av donationsfonderna delar ut 
årligen och det genomsnittliga beloppet som delas ut årligen är omkring 2 
miljoner kronor. För några av dessa fonder har det dock blivit svårt att dela ut, 
då de har så litet kapital att den årliga avkastningen inte täcker fondens 
administrativa kostnader. Det är framför allt revisionskostnader som har ökat 
de senaste åren och om inget görs kommer de administrativa kostnaderna över 
tid att förbruka fondens kapital eftersom fonden redovisar ett negativt 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

förvaltningsresultat. För Finn Reimans donation uppgick det egna kapitalet per 
31 december till 103 396 kronor. 

För att istället få lov att göra det möjligt att dela ut hela kapitalet i enlighet med 
fondens ändamål behöver ansökan göras hos Kammarkollegiet om avveckling 
av fonden. SEB är en av de parter som Borås Stad samarbetar med när det 
gäller frågor rörande vår stiftelseförvaltning och är den part som varit behjälplig 
vid tidigare avveckling av fonder. För att inleda processen om avveckling 
behöver Kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar i fondens stadgar samt 
befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
kammarkollegiet ansöka om godkännande av ändringar samt att ha kontakt 
med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den han sätter i 
sitt ställe har även rätt att justera ansökan under handläggningen.  

Nedan specificeras vad ändringarna består av genom överstrykningar av det 
som tas bort och understrykningar av det som tillkommer. 

2) Den årliga räntan å beloppet Stiftelsens kapital skall efter styrelsens förvaltarens 
bepröfvande användas för att åt endast sådana behof af vård å tuberkulossjukhus varande 
personer, som varit eller äro anställda hos aktiebolaget Kamgarn och icke åtnjuta 
fattigunderstöd bered tillfälle tillerhållande av sjukvård å Västeråsens sanatorium eller omden 
av nämnda bolag bedrifna rörelsen skulle upphöra åt. i första hand användas för vård av 
personer med lungsjukdom som är i behov av sjukhusvård och icke åtnjuta fattigunderstöd, i 
andra hand för andra behöfvande. 

3) Skulle något år ränta icke föreslå till det därmed afsedda ändamål, må det felande 
beloppet tagas ifrån kapitalet, i den mån detta öfverstiger Tre Tusen kronor, hvarunder 
fonden aldrig må nedgå. 

4) Ränta, som icke tages i anspråk för det med donation afsedda ändamål, skall läggas till 
kapitalet.  

Beslutsunderlag 
1. Stadgar Finn Reiman donation 
2. Resultat och balansräkning Finn Reiman, 2021-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. SEB, Joel Amram, joel.amram@seb.se 
 
 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 









 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avveckling av Stiftelsen Borås skolors samfond A, 
organisationsnummer 864502-1968 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Att följande ändringar görs i stadgarna för stiftelsen Borås skolors samfond A, 
864502-1968: 
Punkt 2 upphävs 
Punkt 3 ”Stiftelsens kapital användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån 
för eleverna vid skolväsendet inom Borås kommun. Härvid likställes kvinnliga 
och manliga elever. Grundskolans högstadium tilldelas ¾ och gymnasieskolan 
¼.”  
Punkt 5 ”Stiftelsens kapital användes företrädesvis för…”  
Punkt 6 ”Kapitalet får ej användas för ändamål, som ska tillgodoses med 
utdebiterade medel.”  
Punkt 7 Upphävs 
 
Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen 
 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-09 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 

E4 



 

 

 
Diarienummer: KS 2022-00610 2.4.4.2 Programområde 01 
Handläggare: Carina Andell 

 
Datum 

2022-07-06 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00610 2.4.4.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avveckling av Stiftelsen Borås skolors samfond A, 
organisationsnummer 864502-1968 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att följande ändringar görs i stadgarna för stiftelsen Borås skolors samfond A, 
864502-1968: 
Punkt 2 upphävs 
Punkt 3 ”Stiftelsens kapital användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån 
för eleverna vid skolväsendet inom Borås kommun. Härvid likställes kvinnliga 
och manliga elever. Grundskolans högstadium tilldelas ¾ och gymnasieskolan 
¼.”  
Punkt 5 ”Stiftelsens kapital användes företrädesvis för…”  
Punkt 6 ”Kapitalet får ej användas för ändamål, som ska tillgodoses med 
utdebiterade medel.”  
Punkt 7 Upphävs 
 
Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen. 

Sammanfattning 
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondens stadgar. För stiftelsen Borås 
skolors samfond A, med ett eget kapital på 103 617 kronor, har det blivit svårt 
att dela ut då kapitalet är så litet att den årliga avkastningen inte täcker fondens 
administrativa kostnader. För att göra det möjligt att dela ut hela kapitalet i 
enlighet med fondens ändamål föreslås att det görs en ansökan till 
Kammarkollegiet avseende ändring av stadgar samt avveckling av fonden. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondernas ändamål som till exempel 
stipendier till elever och som stöd till privatpersoner med svårigheter i sin 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

dagliga livsföring. Den absoluta merparten av donationsfonderna delar ut 
årligen och det genomsnittliga beloppet som delas ut årligen är omkring 2 
miljoner kronor. För några av dessa fonder har det dock blivit svårt att dela ut, 
då de har så litet kapital att den årliga avkastningen inte täcker fondens 
administrativa kostnader. Det är framför allt revisionskostnader som har ökat 
de senaste åren och om inget görs kommer de administrativa kostnaderna över 
tid att förbruka fondens kapital eftersom fonden redovisar ett negativt 
förvaltningsresultat. För stiftelsen Borås skolors samfond A uppgick det egna 
kapitalet per 31 december till 103 617 kronor. 

För att istället få lov att göra det möjligt att dela ut hela kapitalet i enlighet med 
fondens ändamål behöver ansökan göras hos Kammarkollegiet om avveckling 
av fonden. SEB är en av de parter som Borås Stad samarbetar med när det 
gäller frågor rörande vår stiftelseförvaltning och är den part som varit behjälplig 
vid tidigare avveckling av fonder. För att inleda processen om avveckling 
behöver Kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar i fondens stadgar samt 
befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
kammarkollegiet ansöka om godkännande av ändringar samt att ha kontakt 
med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den han sätter i 
sitt ställe har även rätt att justera ansökan under handläggningen.  

Nedan specificeras vad ändringarna består av genom överstrykningar av det 
som tas bort och understrykningar av det som tillkommer. 

2. Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet 
 
3. Den för utdelning disponibla avkastningen Stiftelsens kapital  användes enligt beslut av 
skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet inom Borås kommun. Härvid likställes 
kvinnliga och manliga elever. Grundskolans högstadium tilldelas ¾ och gymnasieskolan ¼.” 
 
5. Fondens avkastning Stiftelsens kapital användes företrädesvis för…” 
 
6. Avkastningen Kapitalet får ej användas för ändamål, som ska tillgodoses med 
utdebiterade medel. 
 
7. Avkastning, som ej användes, tillföres kapitalet 

Beslutsunderlag 
1. Stadgar Stiftelsen Borås skolors samfond A 
2. Resultat- och balansräkning Borås skolors samfond A 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. SEB, Joel Amram, joel.amram@boras.se 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 













 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå 
Stjärnans Djursjukhus i Borås 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

 

 

 

 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00487 2.4.4.0 Programområde 01 
Handläggare: Evelina Pirs 

 
Datum 

2022-06-29 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00487 2.4.4.0 

  

 

Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå 
Stjärnans Djursjukhus i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendet i sin helhet 
Stiftelsen har till ändamål att bedriva och utveckla djursjukvård inom 
Boråsregionen. I enlighet med stiftelsens stadgar ska Kommunstyrelsen i Borås 
besluta om ansvarsfrihet.  

Djursjukhuset har under 2021 haft en omsättning på 42,5 miljoner kronor och 
redovisar ett resultat för året på 107.954 kronor. Stiftelsens soliditet (andel eget 
kapital) uppgick per 2021-12-31 till 33,9 %. Pandemin har medfört ett minskat 
antal patienter och 13 643 patienter har behandlats under 2021, jämfört med 
14 417 patienter under föregående år. Borås Stads borgensåtagande för 
stiftelsen uppgick per 2021-12-31 till 7.825.000 kronor.  

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av stiftelsens finansiella ställning och av dess finansiella resultat. 
Styrelseledamöterna anses inte ha handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 
Borås, 2022-05-25 

Beslutet expedieras till 
1. Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås, 
maria.evertsson@blastjarnan-boras.com 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande  

Magnus Widén 
Ekonomichef 































 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avveckling av Stiftelsen Johan och Marie Nyströms 
donation, organisationsnummer 864502-1950 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att följande ändringar görs i stadgarna för Stiftelsen Johan och Marie Nyströms 
donation, 864502-1950:  

- Första stycket, första meningen upphäva ”dels förordna att en tiondel 
av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet, dels ock” samt 
ändra till ”medgiva, att – jämte de för donationsfonden i övrigt 
meddelade bestämmelserna ö följande på utan hinder av vad i 
donationsurkunden stadgats gälla beträffande användningen av 
kapitalet:”. 

- Punkt 2 ”Stipendium uppgår med belopp, som utgör två fjortondelar av 
stiftelsens kapital till elever i första årskursen och fyra fjortondelar av 
stiftelsens kapital till elever i andra årskursen samt åtta fjortondelar till 
elever i tredje årskursen.” 

Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen 

 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-09 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  
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Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00607 2.4.4.2 Programområde 01 
Handläggare: Susanne Bladh 

 
Datum 

2022-07-06 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00607 2.4.4.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avveckling av Stiftelsen Johan och Marie Nyströms 
donation, organisationsnummer 864502-1950 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att följande ändringar görs i stadgarna för Stiftelsen Johan och Marie Nyströms 
donation, 864502-1950:  

- Första stycket, första meningen upphäva ”dels förordna att en tiondel 
av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet, dels ock” samt 
ändra till ”medgiva, att – jämte de för donationsfonden i övrigt 
meddelade bestämmelserna ö följande på utan hinder av vad i 
donationsurkunden stadgats gälla beträffande användningen av 
kapitalet:”. 

- Punkt 2 ”Stipendium uppgår med belopp, som utgör två fjortondelar av 
stiftelsens kapital till elever i första årskursen och fyra fjortondelar av 
stiftelsens kapital till elever i andra årskursen samt åtta fjortondelar till 
elever i tredje årskursen.” 

Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen. 

Sammanfattning 
Borås Stad förvaltar idag Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett 
marknadsvärde på drygt 87 miljoner kronor per 31 december 2021. 
Avkastningen på donationsfondernas kapital delas ut enligt fondens stadgar. 
För stiftelsen Johan och Marie Nyströms donation, med ett eget kapital på 
211 580 kronor, har det blivit svårt att dela ut då kapitalet är så litet att den 
årliga avkastningen inte täcker fondens administrativa kostnader. För att göra 
det möjligt att dela ut hela kapitalet i enlighet med fondens ändamål föreslås att 
det görs en ansökan till Kammarkollegiet avseende ändring av stadgar samt 
avveckling av fonden. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

donationsfondernas kapital delas ut enligt fondernas ändamål som till exempel 
stipendier till elever och som stöd till privatpersoner med svårigheter i sin 
dagliga livsföring. Den absoluta merparten av donationsfonderna delar ut 
årligen och det genomsnittliga beloppet som delas ut årligen är omkring 2 
miljoner kronor. För några av dessa fonder har det dock blivit svårt att dela ut, 
då de har så litet kapital att den årliga avkastningen inte täcker fondens 
administrativa kostnader. Det är framför allt revisionskostnader som har ökat 
de senaste åren och om inget görs kommer de administrativa kostnaderna över 
tid att förbruka fondens kapital eftersom fonden redovisar ett negativt 
förvaltningsresultat. För Stiftelsen Johan och Marie Nyströms donation uppgick 
det egna kapitalet per 31 december till 211 580 kronor. 

För att istället få lov att göra det möjligt att dela ut hela kapitalet i enlighet med 
fondens ändamål behöver ansökan göras hos Kammarkollegiet om avveckling 
av fonden. SEB är en av de parter som Borås Stad samarbetar med när det 
gäller frågor rörande vår stiftelseförvaltning och är den part som varit behjälplig 
vid tidigare avveckling av fonder. För att inleda processen om avveckling 
behöver Kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar i fondens stadgar samt 
befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
kammarkollegiet ansöka om godkännande av ändringar samt att ha kontakt 
med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den han sätter i 
sitt ställe har även rätt att justera ansökan under handläggningen.  

Nedan specificeras vad ändringarna består av genom överstrykningar av det 
som tas bort och understrykningar av det som tillkommer i stadgarna. 

Med anledning av ifrågavarande ansökning finner Kungl. Maj:t gott dels förordna att en 
tiondel av fondens årliga avkastning skall läggas till kapitalet, dels ock medgiva, att – jämte 
de för donationsfonden i övrigt meddelade bestämmelserna – följande må utan hinder av vad i 
donationsurkunden stadgats gälla beträffande användningen av avkastningen kapitalet. 

2. Stipendium utgår med belopp, som utgör en fjortondel av den tillgängliga årliga 
avkastningen till en förstaårs-stipendiat, med lika stor del till en andraårs-stipendiat, med två 
fjortondelar till vardera en tredjeårs- och en fjärdeårs-stipendiat samt med fyra fjortondelar till 
vardera en femteårs- och en sjätteårs-stipendiat. två fjortondelar av stiftelsens kapital till elever 
i första årskursen och fyra fjortondelar av stiftelsens kapital till elever i andra årskursen samt 
åtta fjortondelar till elever i tredje årskursen. 

Beslutsunderlag 
1. Stadgar Stiftelsen Johan och Marie Nyströms donation 
2. Resultat- och balansräkning Johan och Marie Nyströms donationsfond 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. SEB, Joel Amram, joel.amram@seb.se 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

   Ekonomichef 

 











 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avveckling av donationsfond Bålånsfonden, 
organisationsnummer 864501-4450 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att följande ändringar görs i stadgarna för Stiftelsen Bålånsfonden, 864501-
4450: Tredje att-satsen i första stycket ”att Tiotusenfemhundra kronor anslås till 
kommunalkassan med föreskrift att det sistnämnda beloppet i första rummet i 
öfverensstämmelse med församlingens önskan användes för bestridande af 
fattigvårdskostnader dock med iakttagande vid medlens fördelning.”  
 
Att upphäva andra stycket första meningens sista led: ”….dock alltid under 
villkor att endast räntorna eller afkastningen af….….och skall detta 
donationsbref i brandfast rum förvaras”. 
 
Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen 

 

 

 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-09 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  
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Diarienummer: KS 2022-00609 2.4.4.2 Programområde 01 
Handläggare: Susanne Bladh 

 
Datum 

2022-07-06 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00609 2.4.4.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avveckling av Stiftelsen Bålånsfonden, 
organisationsnummer 864501-4450 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att följande ändringar görs i stadgarna för Stiftelsen Bålånsfonden, 864501-
4450: Tredje att-satsen i första stycket ”att Tiotusenfemhundra kronor anslås till 
kommunalkassan med föreskrift att det sistnämnda beloppet i första rummet i 
öfverensstämmelse med församlingens önskan användes för bestridande af 
fattigvårdskostnader dock med iakttagande vid medlens fördelning.”  
 
Att upphäva andra stycket första meningens sista led: 
”….dock alltid under villkor att endast räntorna eller afkastningen af….….och 
skall detta donationsbref i brandfast rum förvaras”. 
 
Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen.  

Sammanfattning  
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondens stadgar. För Stiftelsen 
Bålånsfonden, med ett eget kapital på 84 860 kronor, har det blivit svårt att dela 
ut då kapitalet är så litet att den årliga avkastningen inte täcker fondens 
administrativa kostnader. För att göra det möjligt att dela ut hela kapitalet i 
enlighet med fondens ändamål föreslås att det görs en ansökan till 
Kammarkollegiet avseende ändring av stadgar samt avveckling av fonden. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondernas ändamål som till exempel 
stipendier till elever och som stöd till privatpersoner med svårigheter i sin 
dagliga livsföring. Den absoluta merparten av donationsfonderna delar ut 
årligen och det genomsnittliga beloppet som delas ut årligen är omkring 2 
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miljoner kronor. För några av dessa fonder har det dock blivit svårt att dela ut, 
då de har så litet kapital att den årliga avkastningen inte täcker fondens 
administrativa kostnader. Det är framför allt revisionskostnader som har ökat 
de senaste åren och om inget görs kommer de administrativa kostnaderna över 
tid att förbruka fondens kapital eftersom fonden redovisar ett negativt 
förvaltningsresultat. För Stiftelsen Bålånsfonden uppgick det egna kapitalet per 
31 december till 84 860 kronor. 

För att istället få lov att göra det möjligt att dela ut hela kapitalet i enlighet med 
fondens ändamål behöver ansökan göras hos Kammarkollegiet om avveckling 
av fonden. SEB är en av de parter som Borås Stad samarbetar med när det 
gäller frågor rörande vår stiftelseförvaltning och är den part som varit behjälplig 
vid tidigare avveckling av fonder. För att inleda processen om avveckling 
behöver Kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar i fondens stadgar samt 
befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
kammarkollegiet ansöka om godkännande av ändringar samt att ha kontakt 
med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den han sätter i 
sitt ställe har även rätt att justera ansökan under handläggningen.  

Nedan specificeras vad ändringarna består av genom överstrykningar av det 
som tas bort och understrykningar av det som tillkommer. 

att Tiotusenfemhundra kronor anslås till kommunalkassan med föreskrift att afkastningen 
af det  sistnämnda beloppet i första rummet i öfverensstämmelse med församlingens önskan 
användes för bestridande af fattigvårdskostnader dock med iakttagande vid medlens 
fördelning.” 
Ovanstående medel skola af vederbörande kyrkoråd, skol- och kommunalstyrelse förvaltas 
under samma ansvar och på rätt sätt som dem åligga vid omhänderhafvande af andra 
kommunens medel enligt gällande författningar, dock alltid under villkor att endast räntorna 
eller afkastningen af medlen må användas …kapitalen skola oförminskade bibehållas och 
skall detta donationsbref i brandfast rum förvaras. 

Beslutsunderlag 
1. Stadgar Stiftelsen Bålånsfonden 
2. Resultat- och balansräkning Stiftelsen Bålånsfonden, 2021-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. SEB, Joel Amram, joel.amram@seb.se 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 















 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avveckling av Stiftelse S A Wassbergs minnesfond, 
organisationsnummer 864502-1778 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att nedanstående ändringar görs i stadgarna för Stiftelse S A Wassbergs 
minnesfond, 864502-1778:  

Att upphäva första att-satsen under punkt 9 samt att ändra den sista att-satsen 
till ”att stiftelsens kapital därefter av Borås Stad utdelas till behövande i enlighet 
med de principer, som ligga till grund för Föreningen för understöd åt Pauvres 
Honteux verksamhet”. 

Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen. 
 
Datum 

2022-08-01 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-09 Annette Carlson   
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00608 2.4.4.2 Programområde 01 
Handläggare: Susanne Bladh 

 
Datum 

2022-07-06 Magnus Widén   
  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00608 2.4.4.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avveckling av Stiftelse S A Wassbergs minnesfond, 
organisationsnummer 864502-1778 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att nedanstående ändringar görs i stadgarna för Stiftelse S A Wassbergs 
minnesfond, 864502-1778:  

Att upphäva första att-satsen under punkt 9 samt att ändra den sista att-satsen 
till ”att stiftelsens kapital därefter av Borås Stad utdelas till behövande i enlighet 
med de principer, som ligga till grund för Föreningen för understöd åt Pauvres 
Honteux verksamhet”. 

Att befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
Kammarkollegiet ansöka om godkännande av ovanstående ändringar samt att 
ha kontakt med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den 
han sätter i sitt ställa har även rätt att justera ansökan under handläggningen.  

Sammanfattning  
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondens stadgar. För Stiftelse S A 
Wassbergs minnesfond, med ett eget kapital på 57 719 kronor, har det blivit 
svårt att dela ut då kapitalet är så litet att den årliga avkastningen inte täcker 
fondens administrativa kostnader. För att göra det möjligt att dela ut hela 
kapitalet i enlighet med fondens ändamål föreslås att det görs en ansökan till 
Kammarkollegiet avseende ändring av stadgar samt avveckling av fonden. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad förvaltar idag 27 donationsfonder med ett marknadsvärde på drygt 
87 miljoner kronor per 31 december 2021. Avkastningen på 
donationsfondernas kapital delas ut enligt fondernas ändamål som till exempel 
stipendier till elever och som stöd till privatpersoner med svårigheter i sin 
dagliga livsföring. Den absoluta merparten av donationsfonderna delar ut 
årligen och det genomsnittliga beloppet som delas ut årligen är omkring 2 
miljoner kronor. För några av dessa fonder har det dock blivit svårt att dela ut, 
då de har så litet kapital att den årliga avkastningen inte täcker fondens 
administrativa kostnader. Det är framför allt revisionskostnader som har ökat 
de senaste åren och om inget görs kommer de administrativa kostnaderna över 
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tid att förbruka fondens kapital eftersom fonden redovisar ett negativt 
förvaltningsresultat. För Stiftelsen S A Wassbergs minnesfond uppgick det egna 
kapitalet per 31 december till 57 719 kronor. 

För att istället få lov att göra det möjligt att dela ut hela kapitalet i enlighet med 
fondens ändamål behöver ansökan göras hos Kammarkollegiet om avveckling 
av fonden. SEB är en av de parter som Borås Stad samarbetar med när det 
gäller frågor rörande vår stiftelseförvaltning och är den part som varit behjälplig 
vid tidigare avveckling av fonder. För att inleda processen om avveckling 
behöver Kommunfullmäktige fatta beslut om ändringar i fondens stadgar samt 
befullmäktiga Joel Amram, SEB, eller den han sätter i sitt ställe, att hos 
kammarkollegiet ansöka om godkännande av ändringar samt att ha kontakt 
med Kammarkollegiet under den fortsatta ansökan. Han eller den han sätter i 
sitt ställe har även rätt att justera ansökan under handläggningen.  

Nedan specificeras vad ändringarna består av genom överstrykningar av det 
som tas bort och understrykningar av det som tillkommer. 

 9) All min återstående kvarlåtenskap skall överlämnas till Borås Stad för att under mitt 
namn ”S.A Wassbergs minnesfond”, ställas under Drätselkammarens vård och förvaltning 
med föreskrift  

att fondens medel skola placeras i av stat eller kommun utgivna eller garanterade obligationer, 
i inteckningar inom halva taxeringsvärdet eller å räkning i bank 

------- 

att därefter den behållna avkomsten av Drätselkammaren årligen stiftelsens kapital därefter 
av Borås Stad utdelas till behövande i enlighet med de principer, som ligga till grund för 
Föreningen för understöd åt Pauvres Honteux verksamhet. 

Beslutsunderlag 
1. Stadgar S A Wassbergs minnesfond 
2. Resultat- och balansräkning S A Wassbergs minnesfond, 2021-12-31 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. SEB, Joel Amram, joel.amram@seb.se 
 
Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Misa—, M 19251.
%————————'

B 0 U P P T E C K N I N G

efter förre fabriksidkaren Sven August Wassberg från

tomten n:r 9, kvarteret Trappan i Borås stad.



x/

X—./

x/

År 1932 den 22 lugn-ti förrättades bouppteckning efter förre
taggikgigggggn Sven August Wassb3r5,fråu tomten nur 9, bussteret
Trappes i Borås stad, vilken avlidit den 27 niströrsgåsnde nej och
'såsom sterbhusdeliuare efterlämnat fölJends sina syskon eller syskon-
barn:
1) avliine brodern Erik Gustaf Wassbergs barn:

a fru Anne Kelvina Resberg, örebro,
b fru Hilma sofia Ström, Åmål,
c Carl Oskar Wassberg, 222 East Clark St.!sgaunse. nick.. U.S.A.,
d avlidne Gustaf Wassbergs barn:

1 Robert Hilding Wassberg. Storkgstsn 6. Göteborg,
2 fru Ragnhild Sofia Kristina Sundman, 59 South Broadway,

Denver, U.S.A..
3 -tru Helga Amalie Malkolm, Lars Kaggsgatan 15, Göteborg,
4 fru Sally Ingeborg Pettersson, Jungmansgatan 25, Göteborg,

Knut Gustaf Wassberg, Vinkelgatan 1, Göteborg,
fru Rut Lorentzon, Vasagatan 58. Göteborg,|) avlidne Otto &assbsras barn:

1 fru Gunhild Haris Carlsson, Spannaålsgatal 5, Göteborg,
2 Erik Gunter Wassberg, Odinsgatan 22, Göteborg,
3 Oskar Henry Wassberg, Spannmålsgatan 5, Göteborg,

2) systern fru Anna Lisa äogren, Åmål,

3) avlidna systern Stina Haris soekssone barn;
. Juhan A. Lundberg. 6198 30th Ave Konoeha Wise. U.S.A..
b Earl A. Nordlund, Stenkullen 1, Borås,
0 Gustaf Adolf Augustsson, Gunnsbqn, Tösse,
d fru Julia Strand, Jakobshyn, Anal,

4) systern fru Britta Kaisa Nilsson, Källbyn, Svanskog.

5) systern fru Hedvig Salmins Hasnusson, Skoghsm, Tösse,

6) brodern Hans Samuel Wassberg, Åmål,

7) systern fru !athilda Bernseon, Kristinehamn, samt

8) systern fru Augusta Magnusson, Berg, Kristinehamn.

Vid förrättningen, till vilken samtliga sterhhuedelägarna

delgivits skriftlig kallelse, tilletädsskonno personligen fru Helga

Amulia Malkolm ooh fru Sally Ingeborg Petterson. För Hilma sofia
Ström. Anna Lisa Hagren och Hans Samuel Wassberg tillstädeskom den

sistnämndes son ingenJöron C. Th. Wassberg i borås, för fru mathilda

Bernsson konduktörsn Carl Dahl, Kristinehamn, för fru Augusta Sagnus-

som lantbrukaren Aag. Magnusson, Berg, Kristinehamn, samt för övriga

sterbhuedslagsre kontorssbefsn Frits Nilsson, serie, samtliga på grund

av behöriga fullmakter.
Boet uppgaVs under salig förpliktelse av kontorschefen Fritz

Nilsson och fröken Lisa Adamsson sant antecknades och värderades så—



Lunde:
T 1 L L 0 Å I G A R.

? banks: 1 e huv e n och värd e nu ut
auetaf Brikeeone revere den 1/4 1930 & Kr.

25.000|-, ned lnteokning £ tomten 448.
numera tanten unt 6 1 kvarteret trigga,
g 141. 7/7 1902, inom 65.000 kr. 25.000:--
(Räntan. 5 %. betald t.o.m. 31

med 1932)

auetaf Nil-een: eterhhue severe den 1/10
1928 & 15.000 kr. med 6 % ranta från
1/4 1932 15.000:..
Säkerhet: Inteckntng 9,7 1927. 1 554.
& Kr. 10.000:- och 27 B 1928, g 473,
& Kr. 5.000.-- 1 lägenheten Ströme-
bera, kv. Flundran.

IngenJör Herald Ftlherze revere den
19/6 1930 & Xr. 5.000:-— ned 5 %

ränta, een hetelte t.o.m. 19/7 1932 5.000:--
Inneetående & spurkueeeråknxng 1 5/8.

Sven-ka Bendel-banken & bok nzr
3.118440 2.814116

Inneetående å kapitulräkning 1 A/B.
Svenska Handel-banken & bok ngr
5.54927 15:34

Inneatående & eparkaaeeräkning i Borås
Sparbank & bok n:: 68300 1.000:—-

100 et. aktier i A/B. Svenska Handeleban-
kan & nom.100|- & 105|-- 10.500.--

2 ' ' ' Boråe Vln- & Spirituoea-
aktiebolag & nom. 2501- 5005——

21 ' ' . MB. Je Fe Båörllll &

nom 1001- i 201-- 4203--

3 ' ' ' Boråe Ulricehamns Järn-
väge A/B. å nom. 501- 0.--

5 ' ' ' Boråe Varmbadhus A/B. &
_

nom. 1001- & 51-- 251--

A/B. sveneke Hendelebnnkene 7 % förlage-
be'le & nen. Kr. 15.0001- & 103 % 15.450:--

AfB- Göt-hora. Kendelebanke % förlage-
bevie & non. Xr. 2.000:- 94 % 1.880:--

56 It. Byeriaee scatnhypotekekaeeae 5 %

Obligationer av 1922 & Kr. 1.000:-
3 102 ; 57'120'-'

&

.g;gg:.=.ä6åt.xåsågt;rinta, enteelon 2.304'__

8"3931'2'2281.&8å3*;"""'

s""2*102?*12?äåå?f*i"?oå & " ”23 ___-ahh0 --
Trpt.Kr. 155.916150



Trpt. Kr. 155.916150

sun-ko Bostadsknditkanans z % obligation1930å non. 10. 0001- 101Z10.100z—-
Livförsäkring i Lifförsäkrings A/B. Thuleenl. brev Iuris 7081, 70 11259

och 12171 10.000x--
Kontont vid dödstillfället 15.--
Fordran på grund av reven hos VB. SJölinsRörläggnings- & Smideeaft'ir, Kr.2.000:-.

Fordringon bevakad i bolagets konkurs,
beräknad utdelning om 20 1 4003” 176.431150

Möbler och husgeråd mm.
1 guldur med kedja. 75,”
1 fickur av guld, smalt, 25,"
1 frimuraroring 5,"
1 skåp av metall med koppar- och aluminium-

saker 50,"
1 stol av metall 5"-
1'dueohatell med överkast och kuddar 251--
1 ohiffonier 20,"
1 skrivbord 10g--
1 komod. 1 nattduksbord 23——

1 mjuk matta 101--
1 rakopegel 103--

1. radioappnrat, kristall, med 2 lurar 31--
1 takkrona, kristall 15:-—

3 bordlwpor 101-—

1 akrivbordsuppeats, me. 103--

5 tavlor 5.--
1 uyckolakåp, 1 konsoll, 1 statyett, 2 bägare 51--
1 luft gardiner med rullgardin 21—-

4 stolar, stoppad sits Ö:"
1 motsolouöbel i ek, bestående av: 1 buffé,

1 matbord, 8 stolu. 2 apelbord, 1 soffa 1001--
1 bokhylla 151--
1 väggar 101--

2 Gungatolar 10.—-

1 rönn-nom 1:50
2 svarta kunnon: 63"
1 cm:-ou. lui-uu 15"-

Trpt.Kr. 450:st 176.431l50



rrpt. Ir.
& teller
1 fruktekål (Itatyett)
1 pudu-ta
1 luft gardiner eeh 1 rullgardin
Dtveree böcker

2 karaffer, 1 akål, 1 vas, kristall.
1 strösockerekål med sked, 1 bordetäll
1 kanna med 6 glas
2 seJdlar
1 punschkanna (hund)

1 duns. srogglee
1 toddykanna (Thurman)

1 punschkanna och 1 vattenkanna
_) bägare, tenn
4 grogglae (spelkort) med kopparbricka
_. cognacuflaaka (lykta)
.... epegelhyrå
_. achäelong
1 mindre bord, 1 divanbnrd
1 symaskin
2 korgstolar
1 etenienne
1 skrivbord
1 gammal byrå '
1 klädktnta, 1 puff
1 Väggur
15 linnedukar, enå, 6 d:o, stora,
3 duee. eervietter. gamla.
17 par lakan
3 duns. kökahanddukar och 3 aus-.

toa-nnanaaukar
Diver-e broderaåe dukar
1 rullgardin
1 Dorellmurue för 24 person"
3 alu-ekiler

Trpt. Kro

1450050

2:——

21--
0:50
21--

205--
41--
5.--
3:--

6:--
2150

0.50
203--

1150

621350

176.431150

176.431150



"N. I:. 621150

3 du". vinglas 3,-.
1 smöra-k, nickel och nu 1.--
1 kaffuorvls, porslin, bestå-nd. sn katta—

kanns, nox-tall.. grödan-nns, 1 duu.
koppur och fat 6,”

2 duss. matsked-r, 1 duns. dsusartnkodar,
1 dual. mutgatflar. 1 dass. smörgås—
gafflar, ms. 14,"

1 dum. smörgåsen—Inu, nickel 13--

3 dass. karteskednr ms. 5.--
2 ' matknlvu ' 5.--
1, ' truxtknxvu ' 2:70
1 " tuddyskcdar i etui 21--
1 smörknlv, 2 smörgåsgafflar, 1 fisk-

gaffel, 2 selladlerlkedar 2:50
1 tårtspado. 1 fiskspads, 1 såssked,

1 anjovisbostlak 2:50
12 fjäderkuddar B,...

3 madrasser 35--
2 fjäderbolstrar 5;_-

3 stlcktäckeu 65--
1 köksbord, 2 stolar 21--

4 kaffoktttlar, 8 kastruller, 5 kittlar,
1 arötkokare, 4 bankar. 1 kruka, koppar, 15:--

1 kastrull, stål 32--
4 stekgrytor och pannor :——

Blackformu' och köttkvarn 2:—-

Diverse porslinskrukor och vardagsporslin 101--

1 nprltkök, 1 spuspla 'h'-
2 byråar. 2 speglar 41--

2 turlstoängar 61--

4 tvåttbleor, 1 vridmaskln. 2 klinkers-r,
2 nanm-adm 51--

1 kappsäck 0|50

Den avlidnes sängkläder ___ÄQJSL

SUMMA TILLGÅNGAR KRONOR
===n================xa====:==

288350

177.220:--
===z======zz===



3 X U L D E &.

Begravningskoetnader , 1_178.73

Hushållersken Lisa Adamsson. lön för mej och
Juni menader 1932 1001-—

sjukvårdskoetneder 160:--
Doktor K. Carling. Borås, 13;,__
Fabrikör !. H. LJungberg, Borås. 3,-_

Frisör A. E. Gröndahl. Borås. 23.--
Handl. Dawid Zandån, Borås. 22:--
Sandwalls Ångbrygaeri, Borås. 56:55

A/B. J. P. Björeell, Borås. 10,45

Diverse räkningar 48,75

Borås Handelsbyrå, Borås. 117z50

Fröken Olga SJöberg. Borås,
Hyra för 3sdJe kvartalet 1932 350.--

Kommunalskatt för år 1931 452:--

Kronoekett för år 1932, c:a 700:--

Kommunalskatt för år 1932, c:a 250:--

_

81.73.3111 SKULDER KRONOR 4.112:01

3313.me 1 som meon 173.107:99
==t==1==== ::==a=====::::========:=::: ::

Det ekulle antecknades att den avlidne i livstiden upp-

rättat följande, ev samtliga sterbhusdelägare godkända testamente:

"merman.
Jag Sven August Wassberg förordnar härmed såsom mln yytersta

VilJu och testamente ett min kvarlåtenskap. sedan arveskatt och
utredningskoetnader betalts. skall på följande sätt fördelas:
1) Mina syskon. eller i den mån de före mig avlidit, deras lag-
liga arvingar. skole erhålla.

Anna Mogren Fjortontueen (14.000) kronor,
Britta Nilsson FJortontusen (14.000) kronor.
Hedvig Hagnuseon Fjortontusen (14.000) kronor,
Mathilda Berndtson FJortontusen (14.000) kronor.
Åugueta daanusson Fjortontusen (14.000) kronor.
Hans Wassberg FJortontueen (14.000) kronor,
min broder Erik Gustaf Wennbergs burn Fjortontusen (14.000)

kronor. samt
) min syster Stine Noakeeous barn likaledes FJortontussn

(14.000) kronor.
Direet vid mitt frånfälle någon av de under mom. a-f upp-

tagna testamentetsgarns avlidit. skall dennes arvelott tillfalla
5"! eller hennes då levande bröstsrvingur i första led. V&remot

om Sådan bröstorvinge icke finnes. arvslotten skall tillfalla
dm under som. 9) omförnäldo. fonden. _

2) Sällskapet Per Bricoll i Borås erhåller kontant Tvatusen
(2'000) kronor. _ 0

) Teknologföreningen i Borås erhåller kontant Tvatueen (2. 00)
;1'.—..xzuu-u N & _-k_ ,! _

U

mnouodp



kronor, att tillföras dess allmänna kanse såsen renderat kapitel.4) Flesnde personer av sin förutvarande sffärspersonsl skola erhålla:kassören—n fröken Vslborg Andersson Fentussn (5.000) kronor,hundelsrsssnden c. '. Baörklund Tvåtusen (2.000) kronor.verk-Istersn Otto Kaspersson Tvåtueen (2.000) kronor,vsrkstsdsnrbetsren Ksrl Johan Samuelsson Tvåtusen (2.000) kronorbutik-biträdet Niklas Axelsson Tvåtusen (2.000) kronor, '
verkstad-arbetaren Alfred Granström zttueen (1.000) kronor. och-'- Klose Johansson (eller Jansson) dttusen

_ (1.000) kronor.
5) nin hushollerska Elisabet Adamsson erhåller, därest hon kvarstår
i tJänsten under min återstående livstid, Tretusen (3.000) kronor.
6) din syster anna degrees yngsta dotter Analia Hagren erhåller -
förutom vad henne kan tillkomna pd grund ev bestämmelse under mom. 1

nu: ovan - kontant Tvåtusen (2.000) kronor.
7) Till Kyrkorådst i Borås skall överlämnas ett belopp av Femhundra
(500) kronor, versv avkousten skall användas till vård och underhåll
av min gravplats & Boras gamla begravningsplats.
&) Det i min våning befintliga netallskåpet med innehåll, huvudsak-
ligen bestående av netallarbeten, samt en länetol av stål, skall över-
lämnas till Borås Hsntverkeförening.
9) All min återstående kvarlåtenskap skall överlämnas till Borås stad
för att under namn av 's. Å. Wassbergs Minnesfond', ställas under
Drätselkammarens vård och förvaltning med föreskrift

ggg fondens medel skola placeras i av stat eller kommun utgivna
eller garanterade obligationer. i inteckningar inom halva taxerings-
värdet eller & räkning i bank,

233 under de närmast följande tjugo kalenderåren efter det medlen
blivit till staden överlämnade den behållna avkometen skall oavkortad
tilläggas kapitalet.

533 under de härefter följande fyratio kslenderåren årliga ev-
komsten skall tillfalla med ena hälften Föreningen för understöd åt
Penvres Konton: i Borås och med andra hälften Borås Hantverkeförening,
såvitt desse föreningar fortfarande utöva sin verksamhet, samt

513 därefter den behållna avkoseten av Drätselksmneren arligen
utdelas till behövande i enlighet med de principer, som ligga till
grund för Föreningen för understöd åt Pauvree Honteux verksamhet.

Till utredningsnnn av boet och verkställere av detta testamente
Jänväl ifråga om dess bevakning utser Jag härmed nin förre kontorschef
Fritz Hilson. I händelse av förhinder för Frits Eileen att fullgöra
detta uppdrag skall detsamma övergå till Aktiebolaget Svenska Bandele-
banken i Boras.

GNOSOC'D

Borås den 15 september 1931
S. A. Wassberg

Att fabriksidkaren Sven August Wassberg, vilken vi personligen ,

känna, denna deg med sunt och fullt förstand och av fri vilja forklarut
förestående förordnande innefatta hane yttereta vilja och teetanente
Samt detsamma egenhändigt underskrivit, intyga undertecknade, sarskilt
anmodede och på en gång närvarande vittnen.

' Boren som ovan.
G. Persson 0. Axelson _

Kanrer, adress Borås Kontorist, odr. Boras"

Sålunda förrättat, betyga:

%% ;> eff/f*****

; Att allt vad till boet börer blivit riktigt uppgivet och LJ

"&det med vilJa och vetskap dolt eller utelämnat. ävensom ett icke

inan två år före orvlåterens dödsfall arvingar eller testasentetegere

av honom erhållit gåva, som icke är fri från skatt. betyga under edlig
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ansökan om anläggningslån för Borås GIF för bland 
annat förlängning av multibana och konstsnöspår, 
ombyggnation av stuga samt grävning av damm 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Borås GIF beviljas ett anläggningslån på 2 700 000 kr för att bygga ut sin 
multiarena på Knektås. Beslutet förutsätter att föreningens övriga 
finansieringsplan infrias samt att nödvändiga tillstånd inhämtas. Föreningen har 
två år på sig från beslutsdatum att genomföra arbetena och skriftligen redovisa 
samtliga kostnader kopplat till utbyggnaden. 

 

 

 
Datum 

2022-08-03 Kerstin Hermansson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00581 3.6.7.2 Programområde 04 
Handläggare: Roger Kardell 

 
Datum 

2022-06-29  Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 

E9 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00581 3.6.7.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansökan om anläggningslån för Borås GIF för bland 
annat förlängning av multibana och konstsnöspår, 
ombyggnation av stuga samt grävning av damm 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås GIF beviljas ett anläggningslån på 2 700 000 kr för att bygga ut sin 
multiarena på Knektås. Beslutet förutsätter att föreningens övriga 
finansieringsplan infrias samt att nödvändiga tillstånd inhämtas. Föreningen har 
två år på sig från beslutsdatum att genomföra arbetena och skriftligen redovisa 
samtliga kostnader kopplat till utbyggnaden. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 

Borås GIF är en aktiv förening med dels verksamhet på Sjöbo Arena (fotboll) 
och dels verksamhet på motionsanläggningen Knektås. Motionsanläggningen 
på Knektås har under senare år genomgått stor förvandling. I olika omgångar 
har föreningen byggt ut och byggt till med konstsnöspår, padelbanor, 
mountainbike samt många mindre aktivitetsytor. Aktiviteterna har gett ett bra 
resultat med en fördubbling av antal medlemmar sedan 2016, från dryga 300 till 
ca 700 idag.  

I detta nya projekt är en av de stora satsningarna att bygga en s.k. ”Pumptrack” 
med belysning. Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande 
rörelse driver cykeln framåt istället för att trampa. Banan lockar många 
ungdomar till MTB och kommer dessutom att bli ett besöksmål för andra än 
Boråsare menar klubben. Den andra stora satsningen är en ombyggnad av den 
befintliga klubbstugan. Föreningen vill bygga in innergården och göra om det 
till ett gym och stakcenter. Gymmet används till föreningens medlemmar för att 
stärka grundträningsmöjligheterna vid exempelvis rehabträning eller för 
skadeförebyggande och kompletterande träning. Föreningen vill också göra 
mindre satsningar för att bygga ut sin konstsnöanläggning, bland annat gräva ut 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

den befintliga dammen för ökad vattenkapacitet, förlänga konstsnöspåren samt 
förlänga den befintliga multibanan för MTB.  

Satsningen på Knektås beräknas uppgå till totalt 7,4 mnkr varav 4,6 mnkr redan 
är beviljat från Allmänna arvsfonden. Föreningens egna ekonomiska insats 
sträcker sig i dagsläget till ca 200 tkr plus ideella insatser som uppskattas till ca 
350-400 timmar. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att föreningen 
bedriver en väldigt fin och bred verksamhet för alla åldersgrupper och som 
bygger på ideella krafter. I detta fall bedömer nämnden att satsningarna på 
aktivitetsytorna är helt i linje med vad nämnden ska stimulera.  

Kommunstyrelsen vill i sammanhanget också poängtera att genom 
anläggningslån till föreningar bidrar kommunen till en ökad 
föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats får vi ut mycket 
verksamhet. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad driftkostnad som 
belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna själva mestadels står 
för drift och skötsel. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Beslut inkl. alla handlingar från Fritids- och folkhälsonämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Borås GIF 
 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Wallengren 
Handläggare 
033 357397 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-06-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00008 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan om anläggningslån för Borås GIF för bland 
annat förlängning av multibana och konstsnöspår, 
ombyggnation av stuga samt grävning av damm 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge 
Borås GIF ett anläggningslån på 2 700 000 kr för att bygga ut sin multiarena på 
Knektås. Beslutet förutsätter att föreningens övriga finansieringsplan infrias 
samt att nödvändiga tillstånd inhämtas. Föreningen har två år på sig från 
beslutsdatum att genomföra arbetena och skriftligen redovisa samtliga 
kostnader kopplat till utbyggnaden. 

Ärendet i sin helhet 
Borås GIF är en aktiv förening med dels verksamhet på Sjöbo Arena (fotboll) 
och dels verksamhet på motionsanläggningen Knektås. Motionsanläggningen 
på Knektås har under senare år genomgått en stor förvandling. I olika 
omgångar har föreningen byggt ut och byggt till med konstsnöspår, padelbanor, 
mountainbike (MTB) samt många mindre aktivitetsytor. Aktiviteterna har gett 
ett fint resultat i form av en fördubbling av antal medlemmar sedan 2016, från 
dryga 300 till ca 700 idag. Föreningen framhäver att det är ungdomsstyrelsen 
som är den drivande kraften i utvecklingen av anläggningen och att det sedan är 
styrelsen som ska försöka förverkliga ungdomarnas drömmar.  

En av de stora satsningarna är att bygga en ”pumptrack” med belysning. 
Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln 
framåt istället för att trampa. Banan lockar många ungdomar till MTB och 
kommer dessutom bli ett besöksmål för andra än Boråsare menar klubben.  

Den andra stora satsningen är en ombyggnad av den befintliga klubbstugan. 
Föreningen vill bygga in innergården och göra om det till ett gym och 
stakcenter. Gymmet används till föreningens medlemmar för att stärka 
grundträningsmöjligheterna vid exempelvis rehabträning eller för 
skadeförebyggande och kompletterande träning.  

Föreningen vill också göra mindre satsningar för att bygga ut sin 
konstsnöanläggning, bland annat gräva ut den befintliga dammen för ökad 
vattenkapacitet, förlänga konstsnöspåren samt förlänga den befintliga 
multibanan för MTB.  



Borås Stad 
  Sida 
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Föreningens egen insats i ansökan sträcker sig i dagsläget till ca 200 tkr i 
kontanta medel. Den stora insatsen görs i form av ideella timmar som 
uppskattas till ca 350-400 timmar.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen tycker att föreningen bedriver en väldigt fin 
och bred verksamhet för alla åldersgrupper som bygger på ideella krafter. Att 
föreningens arbete har gett resultat går att utläsa i ett ökande antal medlemmar 
på kort tid.  
 
Fritid och folkhälsonämnden har vid ett tidigare tillfälle föreslagit 
Kommunfullmäktige om anläggningslån till anläggningen på Knektås. I detta 
fall bedömer nämnden att satsningarna på aktivitetsytorna är helt i linje med 
vad nämnden ska stimulera.  
 
Den 1 juni 2022 fick föreningen hela anslaget från allmänna arvsfonden beviljat. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Borås GIF 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Mia Wallengren 
Förvaltningschef 
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     Borås 220608 
 
Komplettering - Anläggningslånsansökan Borås GIF  
 
Vi har ju sedan tidigare skickat in en ansökan om anläggningslån för att kunna 
utveckla vår arena på Borås GIF Knektås ytterligare.  
 
Målsättningarna med alla delar i ansökan är att kunna skapa fler träningsytor och fler 
möjligheter till nya träningsaktiviteter för att aktivera ännu fler Funkiskompisar, 
skidåkare, MTB cyklister, orienterare och padelspelare i vår förening över en större 
del av året på vår anläggning. Vår verksamhet är och har varit i kraftig tillväxt under 
de senaste åren och vi växer ur vår anläggning. Vår aktiva Ungdomsstyrelse är 
initiativtagare till projektet och det är i deras visions-/drömmöten som dessa planer 
och ideer kommit fram. Därav att vi nu ansöker om anläggningslån hos er för att 
tillsammans med de beviljade medlen från Arvsfonden nu kunna förverkliga 
Ungdomsstyrelsens drömmar om vår arena och verksamhet.  
 
Vi har ju begränsningar idag i både cykelytor sommartid och snöytor vintertid som 
begränsar oss i hur många aktiva vi kan ta emot. Vi har byggt upp en stark ledarbas 
inom våra olika idrotter och vill ta emot fler ungdomar men ytorna hindrar oss. Därför 
är ambitionen med vår ansökan att skapa förutsättningar för att vi skall kunna 
utveckla följande på vår arena: 
 

1) En asfalterad pumptrack för cykling, rullskidåkning, inlineslöpning, 
balanslöpning m m 

2) Förlängning av flowtrack för fler teknikträningsytor för MTB 
3) En stak/cykelstudio där vi kan bedriva styrke och cirkelträning för våra olika 

träningsgrupper 
4) Dammbygge och rörmontering för ökad kapacitet för snöproduktion 

 
Dessa investeringar i projektet skall leda till att fler ungdomar, vuxna och seniorer 
kan sättas i rörelse inom ramen för vår verksamhet men också skapa förutsättningar 
för mer spontanidrott på vår anläggning. Det skapar möjligheter för oss att ta emot 
fler ungdomar i vår träningsgrupper, dessutom kan vi skapa fler aktivitetstillfällen per 
år för de ungdomar vi redan har i vår verksamhet.  
 
Med projektet är vår ambition att: 
 

1) Öka antalet medlemmar från dagens 765 medlemmar till 1000 nöjda och 
lyckliga medlemmar i föreningen inom 3 år.  

2) Erbjuda träning vintertid i studion för funkisgruppen som har utmaningar med 
att träna utomhus i mörker och halka 

3) Kunna erbjuda fler medlemmar verksamhet anpassade för deras behov och 
utveckla nya verksamheter som t ex senior styrketräning inomhus i studion 

4) Ta emot fler ungdomar i vår MTB verksamhet när både Pumptrack och 
Flowtrack skapar fler teknikträningsmöjligheter.  

5) Skapa en ännu starkare Multiarena för alla spontana besökare som kraftigt 
ökar i antal tillsammans med vår medlemstillväxt.  

6) Erbjuda träningsaktiviteter i studion under off season, d v s vi bibehåller MTB 
cyklisterna under vintersäsongen då de kan träna inomhus tillsammans, vi 



bibehåller skidåkarna i fler träningsaktiviteter under sommarhalvåret då vi kan 
erbjuda styrkepass för dem under barmarksperioden, våra funkiskompisar 
erbjuds möjligheter till träning året runt o s v  

7) Kunna erbjuda längre skidspår under vintersäsong för att kunna ta emot fler 
aktiva skidåkare i vår träningsverksamhet samt bidra till ökad folkhälsa när fler 
ges möjlighet att njuta av skidåkning vintertid i Borås.  

8) Utveckla vår arena som tävlingsarena där vi kan ta emot större arrangemang 
och öka attraktionen i de många arrangemang vi redan har.  
 

Vi ser stora möjligheter med projektet för vår verksamhet men innehållet bygger ju 
också vidare på erbjudandet till aktivitet/friluftsliv och aktiv rörelse för Borås invånare 
och besökare till staden. Där skapar ju projektet reseanledning till Borås och blir en 
attraktion för staden.  
 
Med Arvsfondens positiva besked i ryggen där de beviljat pengarna till Pumptracken 
och Studion så hoppas vi att Borås Stad har möjlighet att bifalla hela vår ansökan så 
att vi så fort som möjligt kan förverkliga dessa planer. Allt är önskat av vår 
Ungdomsstyrelse så det är på deras uppdrag som vi söker pengarna och vill 
förverkliga dessa drömmar för att ännu fler av deras kompisar skall kunna bli en del 
av vår förenings Gemenskap – Glädje – Motion.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Jonas Peterson 
Ordförande Borås GIF Knektås  
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Borås GIF 

Barnhemsgatan 71 

506 48 Borås 

jonas@borasgif.se 

Andreas Pierrou, handläggare 

08–700 0773 

andreas.pierrou@arvsfonden.se 

Bilaga till protokoll 

Diarienummer: 4.3.1-ADEL 52-2022 

Arvsfondsdelegationens beslut om 
lokalstöd 2022-06-01 
Arvsfondsdelegationen beviljar BBorås GIF stöd ur Allmänna arvsfonden med 

4 614 000 kkronor iinklusive moms för projektet NNybyggnation av cykel-stak, 

pumptrack och flowtrack, Borås Gingri-Bosgården 1:9 Borås kommun. Stödet 

beviljas under förutsättning att kopia på bygglov skickas in och att en ny 

finansieringsplan kan godkännas. 

  

Arvsfondsdelegationen 

Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm 

Besök: Kammarkollegiet, Slottsbacken 6 

Telefon: 08-700 08 00 

E-post: info@arvsfonden.se 

Webb: www.arvsfonden.se 
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Organisationsnummer 864500-1192 

Beviljat belopp 4 614 000 kr inklusive moms 

Rekvirering av lokalstöd 
sker senast 

2023-12-01 

Slutrapport och revisors 
granskningsrapport lämnas 
senast 

2025-08-01 

Antal år föreningen åtar sig 
att bedriva verksamhet 

10 år 

Villkor för stödet 

• Stödmottagaren ska använda medlen för det syfte och ändamål som 

uppgavs i ansökan med eventuella senare godkända ändringar. 

• Beviljat belopp får användas enligt bilagan Sammanställning. 

• Stödet ska användas i enlighet med villkoren i bilagan Generella villkor för 

lokalstöd ur Allmänna arvsfonden och de övriga villkor som framgår av 

detta beslut. 

• Verksamheten får inte drivas i strid mot Allmänna arvsfondens krav på 

demokratiska värderingar. 

• Genom att rekvirera medel från Allmänna arvsfonden godkänner 

stödmottagaren samtliga rådande villkor. 

Projektbeskrivning 

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och ungdomar kan träffas 

och cykla på fritiden genom att bygga en asfalterad pumptrackbana, cykel-stak 

studio (cykling inomhus med digital utrustning) samt en flowtrack för 

mountainbike. Anläggningen är i första hand tänkt att användas spontant, men 

aktiviteter ska anordnas för att locka målgrupperna till platsen.  
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Bedömning 

Utvecklande 

Verksamheten som planeras är ny på orten för Allmänna arvsfondens 

målgrupper. Projektet bedöms därför vara tillräckligt utvecklande. 

Målgruppens delaktighet 

Någon eller några av Allmänna arvsfondens målgrupper är delaktiga i projektet 

i tillräckligt stor utsträckning, utifrån sina egna förutsättningar. 

Överlevnad efter projektets slut  

Bedömningen är att verksamheten kommer att kunna bedrivas i 

lokalen/anläggningen i minst 10 år. 

Budget och kapacitet 

Kostnaden för projektet bedöms vara rimlig. Stödmottagaren bedöms ha 

kapacitet att genomföra projektet. 

Rekvisition och utbetalning av medel 

Rekvirering ska ske senast 18 månader efter beslut (se sidan 2). 

Lokalstödet betalas ut på det sätt som framgår av bilagan Rekvisition av 

lokalstöd. 

Behörig firmatecknare ska skriva på rekvisitionen. Till rekvisitionen ska 

stödmottagaren bifoga handlingar som styrker vem/vilka som är behörig/a 

firmatecknare för stödmottagaren. På Allmänna arvsfondens webbsida finns 

information om handlingar som kan styrka behörighet.  

Lokalstöd utbetalas till bankgiro eller plusgiro, ej bankkonto. 
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Redovisning och revisors granskningsrapport 

Redovisningsdatum står i tabellen på beslutets andra sida. 

Slutrapporten ska utformas enligt Arvsfondsdelegationens anvisningar. 

Mallar för slutrapport samt revisors granskningsrapport finns att ladda ner 

från Allmänna arvsfondens webbsida www.arvsfonden.se. 

Revisors granskningsrapport ska skickas in tillsammans med slutrapporten. 

Överklagande 

Detta beslut kan inte överklagas. Detta följer av bestämmelsen i 6 kap. 1 § lagen 

(2021:401) om Allmänna arvsfonden.  

ARVSFONDSDELEGATIONEN 

Bilagor 

Sammanställning 

Rekvisition av lokalstöd 

Generella villkor för lokalstöd ur Allmänna arvsfonden 

utgåva 5.0 B 2021-09-22 

Sändlista 

Kammarkollegiet, Avdelningen för kapitalförvaltning 

Borås kommun, hans.andersson@boras.se 

 



Sammanställning Diarienummer

Bilaga till Arvsfondsdelegationens beslut 4.3.1-ADEL 52-2022

Stödmottagare

Utgåva 5, 2021-07-01

Beviljat belopp

4 599 438

15 000

Avrundning -438

4 614 000

Belopp

2 307 000

2 307 000

4 614 000

Belopp (inkl moms)

Totala byggnationsutgifter enligt ansökan 6 570 625

6 570 625

100% 6 570 625

6 570 625

70% 4 599 438

Avtalstid, antal år. 10 år 4 599 438

Arvsfondens finansierar maximalt utgifter upp till 5 mnkr (inkl moms) 4 599 438

Arvsfonden finansierar maximalt upp till sökt belopp. 4 599 438

4 599 438

Sökt belopp från Arvsfonden (för utgifter inkl moms) 4 599 438

Arvsfondens finansierar maximalt 70% av bidragsgrundade utgifter.

Rekvisitioner

Rekvisition 1

Rekvisition 2

Summa belopp att rekvirera

Se instruktioner för rekvirering av lokalstöd i bilaga till beslutet

Summa bidragsgrundande utgifter

Bidrag från Arvsfonden får inte användas till följande: 

Summa bidragsgrundande utgifter efter justering för målgruppens nyttjande

Andel av Arvsfondens målgrupper som nyttjar lokalen

Tex Lösa inventarier
Tex Något annat

Borås GIF 

Bidrag från Arvsfonden minskas om lokalen nyttjas av andra än Arvsfondens målgrupper. Neddragning baseras 
på Arvsfondens bedömning.

Beviljad budget till lokalstöd, Arvsfondsdelegationens beslut

Summa beviljat belopp inklusive moms

Bidrag till revisors granskning 

Byggnationsutgifter enligt ansökan och nedan specifikation (inkl moms)

Beviljade byggnationsutgifter 

Specifikation av beviljad budget till lokalstöd

Organisationen har inte avdragsrätt för moms i byggnationsprojektet - stöd beviljas inklusive moms
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Borås GIF Dnr .3.1-ADEL 52-2022

Sökt 
Beslutad 

(inkl moms)

4 599 438 4 599 000

1 800 000

130 000

85 000

6 614 438 4 599 000

6 570 625

1 971 625

Totala byggnationsutgifter inkl moms

Summa finansiering

Borås Stad Anläggningslån

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

SISU Västergötland

Arvsfondens beslut om lokalstöd villkoras med att ny finansieringsplan kan godkännas om inte beslutad finansiering från 
samtliga finansiärer uppgår till totala byggnationsutgifterna vid datum för Arvsfondens beslut. 

Arvsfonden

Information om finansieringsplan

Finansiering från samtliga finansiärer kvar att få beslutad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 85 Dnr FOFN 2022-00008 3.6.1.3 

Ansökan om anläggningslån för Borås GIF för bland 
annat förlängning av multibana och konstsnöspår, 
ombyggnation av stuga samt grävning av damm 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge 
Borås GIF ett anläggningslån på 2 700 000 kr för att bygga ut sin multiarena på 
Knektås. Beslutet förutsätter att föreningens övriga finansieringsplan infrias samt 
att nödvändiga tillstånd inhämtas. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum 
att genomföra arbetena och skriftligen redovisa samtliga kostnader kopplat till 
utbyggnaden.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås GIF är en aktiv förening med dels verksamhet på Sjöbo Arena (fotboll) och 
dels verksamhet på motionsanläggningen Knektås. Motionsanläggningen på 
Knektås har under senare år genomgått en stor förvandling. I olika omgångar har 
föreningen byggt ut och byggt till med konstsnöspår, padelbanor, mountainbike 
(MTB) samt många mindre aktivitetsytor. Aktiviteterna har gett ett fint resultat i 
form av en fördubbling av antal medlemmar sedan 2016, från dryga 300 till ca 700 
idag. Föreningen framhäver att det är ungdomsstyrelsen som är den drivande 
kraften i utvecklingen av anläggningen och att det sedan är styrelsen som ska 
försöka förverkliga ungdomarnas drömmar.  
 
En av de stora satsningarna är att bygga en ”pumptrack” med belysning. 
Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln 
framåt istället för att trampa. Banan lockar många ungdomar till MTB och 
kommer dessutom bli ett besöksmål för andra än Boråsare menar klubben.  
 
Den andra stora satsningen är en ombyggnad av den befintliga klubbstugan. 
Föreningen vill bygga in innergården och göra om det till ett gym och stakcenter. 
Gymmet används till föreningens medlemmar för att stärka 
grundträningsmöjligheterna vid exempelvis rehabträning eller för 
skadeförebyggande och kompletterande träning.  
 
Föreningen vill också göra mindre satsningar för att bygga ut sin 
konstsnöanläggning, bland annat gräva ut den befintliga dammen för ökad 
vattenkapacitet, förlänga konstsnöspåren samt förlänga den befintliga multibanan 
för MTB.  
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Föreningens egen insats i ansökan sträcker sig i dagsläget till ca 200 tkr i kontanta 
medel. Den stora insatsen görs i form av ideella timmar som uppskattas till ca 
350-400 timmar.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tycker att föreningen bedriver en väldigt fin 
och bred verksamhet för alla åldersgrupper som bygger på ideella krafter. Att 
föreningens arbete har gett resultat går att utläsa i ett ökande antal medlemmar på 
kort tid.  
 
Fritid och folkhälsonämnden har vid ett tidigare tillfälle föreslagit 
Kommunfullmäktige om anläggningslån till anläggningen på Knektås. I detta fall 
bedömer nämnden att satsningarna på aktivitetsytorna är helt i linje med vad 
nämnden ska stimulera.  
 
Den 1 juni 2022 fick föreningen hela anslaget från allmänna arvsfonden beviljat.  

Beslutsunderlag 
1. Ansökan från Borås GIF 

 
 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Mia Wallengren 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2022-06-16.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2022-06-17. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare  
 



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från Viljan 
Friskola AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Viljan 
Mark friskola i Marks kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Borås Stad avstår från yttrande avseende ansökan från Viljan Friskola AB 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Viljan Mark friskola i Marks kommun fr.o.m. läsåret 
2023/2024.  

 

 
Datum 

2022-08-04 Anna Svalander  
  Kommunalråd 

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00606 3.5.6.0 Programområde 03 
Handläggare: Annette Antonsson 

 
Datum 

2022-07-06 Magnus Widén   
  Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00606 3.5.6.0 

  

 

Borås Stads remissyttrande över ansökan från Viljan 
Friskola AB om godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Viljan 
Mark friskola i Marks kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
Borås Stad avstår från yttrande avseende ansökan från Viljan Friskola AB 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Viljan Mark friskola i Marks kommun fr.o.m. läsåret 
2023/2024.  

Ärendet i sin helhet 

Viljan Friskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid 
Viljan Mark friskola i Marks kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024. Ansökan avser 
Estetiska programmet, inriktning Estetik och Media,  totalt 40 elever fullt 
utbyggt år 2026.  

Skolinspektionen ger därför Borås Stad möjlighet att yttra sig över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Remissvaret ska vara insänt till 
Skolinspektionen 2022-09-02. Borås Stad avstår från yttrande.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss från Skolinspektionen avseende ansökan från Viljan Friskola AB. 

Beslutet expedieras till 
1. Skolinspektionen, tillstand@skolinspektionen.se 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

Anna Svalander 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 

 



Detta meddelande kommer från en extern avsändare.
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.

Från: Sara Angeria
Till: kommunen@bollebygd.se; Borås Stad; kommun@falkenberg.se; kommun@harryda.se;

kommun@kungsbacka.se; kontakt@molndal.se; kansliet@svenljunga.se; ks@kommunen.varberg.se
Kopia: Cecilia Svahnalam
Ärende: Remiss: Dnr: 2022:1002 Ansökan från Viljan Friskola AB
Datum: den 1 juli 2022 10:55:48
Bilagor: Ansökan 2022-1002.pdf

 Remiss från Skolinspektionen

Viljan Friskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Viljan Mark friskola i Marks kommun fr.o.m.
läsåret 2023/2024.
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Ansökan utan bilagor bifogas.
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra
påtagliga och bestående negativa följder på lång sikt (5 år) för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2022. Under maj 2022
kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Kommunens yttrande
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det
framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång
sikt vid start av  utbildningen. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Om kommunen anser att en
etablering av en fristående skola skulle medföra påtagligt negativa konsekvenser behöver
kommunen redogöra för konkreta exempel på hur det påverkar kommunen. Bifoga även uppgift
om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med.

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan
medföra bör kommunen även bifoga följande:

1.       En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2022-
2027).

2.       En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i
kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar:

Det nationella estetiska programmet inriktning estetik och media.

3.       Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och
inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen.

4.       Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt program och inriktning läsåret 2022/2023
samt om möjligt läsåret 2023/2024.

5.       Om kommunen inte erbjuder sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2022/2023



behöver ni redogöra för vilka närliggande kommuner som erbjuder sökt/a program och
inriktning/ar.

Remissvar
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska
vara Skolinspektionen tillhanda senast den 2 september 2022.

E-postadress: tillstand@skolinspektionen.se.

Vänligen ange ansökans dnr 2022:1002 i yttrandet.

                                                                                    

På Skolinspektionens vägnar

 

Sara Angeria
Utredare

 

Bilaga
Ansökan från Viljan Friskola AB

 

Kopia till
Viljan Friskola AB

 

 
Med vänlig hälsning
_________________________________________
 
Sara Angeria
Utredare
Tillståndsenheten
Skolinspektionen
Telefon: +46 (0)8-586 081 68
E-post: sara.angeria@skolinspektionen.se
 
Växel: +46 (0)8-586 080 00
Besök: Sveavägen 159
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm
www.skolinspektionen.se
 
För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/
 
 









































































































 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anslagsframställan Johannelundsgatan SoL 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslag om 55 000 000 kr för 
nybyggnad av Johannelundsgatan SoL-boende, Kv Hussvampen1 på Sjöbo, 
under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 

 

 

 

 
Datum 

2022-08-04 Tom Andersson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Niklas Arvidsson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2020-00792 2.6.1.1 Programområde 05 
Handläggare: Jonas Ringström 

 
Datum 

2022-06-29 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 

E11 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00792 2.6.1.1 

  

 

Anslagsframställan Johannelundsgatan SoL 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anslag om 55 000 000 kr för 
nybyggnad av Johannelundsgatan SoL-boende, Kv Hussvampen1 på Sjöbo, 
under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget. 

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en bostad med särskild service enligt 
SoL för 10 lägenheter. Under avstämning av lokalbehovsplaner har Sociala 
omsorgsförvaltningen reviderat behovet av antalet lägenheter till 20 stycken. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-05-04.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2020-10-20, 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2020-11-16, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-01-18.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 55 000 000 kr. Årskostnaden för Lokalförsörjningsnämnden 
beräknas till 3 179 450 kr och hyresintäkten till 2 642 564 kr. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
projektering gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild service SoL 
(boende åt socialpsykiatrin) på Johannelundsgatan på Sjöbo. Projekteringen är 
utförd i nära samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och utefter 
projektbeskrivning och styrdokument som riktlinje. Boendet består av 20 
lägenheter på ca 43 m² med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme med 
gemensam altan, samt personalutrymmen. Byggnaden ska P-märkas och 
uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Boendet har en total area på 
1 576 m² BRA (1 715 m² BTA).  

Johannelundsgatan SoL är tänkt att ersätta Söderforsgatan SoL, vilket är ett 
inhyrt objekt. Lokalerna på Söderforsgatan SoL önskas ersättas på grund av 
bristen på tillgänglighetsanpassning (hiss). Någon evakuering är inte aktuell i 
projektet. 

Byggstart är planerat till december 2022 med preliminär inflyttning januari 2024. 

 



Borås Stad 
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Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan, budgetsammanställning, ritningar 
Lokalförsörjningsnämnden, 2022-06-14 
 
 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Sociala omsorgsnämnden 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
1(3) 

Datum 
2022-06-14 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00217 2.6.1.1 

 
Kristoffer Gråhns 
Handläggare 
033 357204 
 

 

 

Anslagsframställan för Johannelundsgatan SoL 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Johannelundsgatan 
SoL, Kv. Hussvampen 1.        
 

Projektets handläggning 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en bostad med särskild service enligt 
SoL för 10 lägenheter. Under avstämning av lokalbehovsplaner har Sociala 
omsorgsförvaltningen reviderat behovet av antalet lägenheter till 20 stycken. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-05-04.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2020-10-20 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2020-11-16, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-01-18.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 55.000.000 kr.  

 

Projektbeskrivning och mål 
Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
projektering gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild service SoL 
(boende åt socialpsykiatrin) på Johannelundsgatan på Sjöbo. Projekteringen är 
utförd i nära samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och utefter 
projektbeskrivning och styrdokument som riktlinje. Boendet består av 20 
lägenheter på ca 43 m² med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme med 
ge3mensam altan, samt personalutrymmen. Byggnaden ska P-märkas och 
uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Boendet har en total area på 
1576 m² BRA (1715 m² BTA).  

 



Borås Stad 
Datum 
2022-06-17 

 Sida 
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Konsekvensanalys lokaler 
Johannelundsgatan SoL är tänkt att ersätta Söderforsgatan SoL, vilket är ett 
inhyrt objekt och behöver sägas upp 12 månader innan inflyttning på 
Johannelundsgatan SoL. Lokalerna på Söderforsgatan SoL önskas ersättas på 
grund av bristen på tillgänglighetsanpassning (hiss). Någon evakuering är inte 
aktuell i projektet. 

 

Tidplan 
Byggstart december 2022 med preliminär inflyttning januari 2024. 

 

Ekonomi 
Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 55 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 32 070 kronor. 

Byggentreprenad  44 320 000 kr   
Projektering                 1 536 000 kr   
Kontroll och besiktning               350 000 kr   
Bygglov och anslutningsavgifter 1 150 000 kr  
Oförutsett  6 144 000 kr  
Bygg- och projektledning 1 400 000 kr  

Ränta under byggtid 100 000 kr  

Summa total för projektet exkl. moms  55 000 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2022 Förklaringar 
Befintlig kapitalkostnad  0 kr  
Befintlig driftskostnad  0 kr  
Ny kapitalkostnad (rta 1,0%) av 
investeringen 2 408 450 kr  
Förändrad driftskostnad (uppskattad) 771 000 kr  
Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  
Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  
Total kostnad 3 179 450 kr  

 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 
avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

 



Borås Stad 
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Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2022 Förklaring 
Ny schablonhyra SOF 1 130 564 kr  
Ny hyra boende 1 512 000 kr  
Total intäkt/hyra 2 642 564 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2022  
Totalhyra 2 642 564 kr  
Avgående hyra Söderforsgatan - 1 637 311 kr  

Hyresförändring 1 005 253 kr  
 

 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
2. Budgetsammanställning 
3. Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Sociala omsorgsnämnden  
 
 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 88 Dnr LFN 2020-002172.6.1.1 

Anslagsframställan Johannelundsgatan SoL 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Johannelundsgatan 
SoL, Kv. Hussvampen 1. 

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsnämnden har i lokalresursplanering 2020-2022 framställt sitt 
behov till Lokalförsörjningsnämnden om en bostad med särskild service enligt 
SoL för 10 lägenheter. Under avstämning av lokalbehovsplaner har Sociala 
omsorgsförvaltningen reviderat behovet av antalet lägenheter till 20 stycken. 
Förstudiekonto öppnades av Lokalförsörjningsnämnden 2020-05-04.  

Projekteringsframställan antogs i Lokalförsörjningsnämnden 2020-10-20 och 
tillstyrktes av Sociala omsorgsnämnden 2020-11-16, samt beslutades i 
Kommunstyrelsen 2021-01-18.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022 med en 
projektbudget om 55.000.000 kr.  

Lokalförsörjningsförvaltningen har tillsammans med verksamheten genomfört 
projektering gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild service SoL 
(boende åt socialpsykiatrin) på Johannelundsgatan på Sjöbo. Projekteringen är 
utförd i nära samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och utefter 
projektbeskrivning och styrdokument som riktlinje. Boendet består av 20 
lägenheter på ca 43 m² med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme med 
ge3mensam altan, samt personalutrymmen. Byggnaden ska P-märkas och 
uppfylla tillgänglighetskrav enligt VGR nivå grön. Boendet har en total area på 
1576 m² BRA (1715 m² BTA).  

Johannelundsgatan SoL är tänkt att ersätta Söderforsgatan SoL, vilket är ett 
inhyrt objekt och behöver sägas upp 12 månader innan inflyttning på 
Johannelundsgatan SoL. Lokalerna på Söderforsgatan SoL önskas ersättas på 
grund av bristen på tillgänglighetsanpassning (hiss). Någon evakuering är inte 
aktuell i projektet. 

Byggstart december 2022 med preliminär inflyttning januari 2024. 
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2022-06-14 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
1. Ritningar 
2. Budgetsammanställning 
3. Investeringskalkyl 
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Prisjustering VA-taxa 2023 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Att höja brukningsavgifterna för VA med 4 % från och med 1 januari 2023. 

 

 

 
Datum 

2022-08-05 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 
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Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00601 3.3.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Prisjustering VA-taxa 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att höja brukningsavgifterna för VA med 4 % från och med 1 januari 2023. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2023 föreslå en höjning av VA-
taxans brukningsavgifter med 4 %. Bolaget ansöker om Kommunfullmäktiges 
godkännande. 

En grundläggande princip för VA-verksamheten är självkostnadsprincipen, VA-
verksamheten ska över tid generera ett nollresultat. Det innebär att när 
verksamheten går med underskott ett år ska det hämtas hem inom tre år, till 
exempel genom justerade taxor och effektiviseringar. 

Förutsättningarna i vår omvärld orsakar kostnadsökningar för VA-
verksamheten, till exempel ökade kemikaliekostnader, energipriser och stigande 
räntor. 

VA-verksamheten står inför stora kommande investeringar. Närmast planeras 
för ett nytt vattenverk och längre fram planeras för även renovering av Sjöbo 
vattenverk. 

Kommunstyrelsen ser den föreslagna höjningen av VA-taxan som nödvändig 
och rimlig. Med anledning av kommande investeringar ser Kommunstyrelsen 
det av stor vikt att bolaget fortsatt arbetar med kostnadseffektiviseringar samt 
fondering av medel till stora investeringar för att begränsa stora svängningar i 
taxeutvecklingen framöver. 

 

Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse Borås Energi och Miljö AB, 2022-06-30 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2022-06-22 
2. Vatten och avloppstaxa, Författningssamling 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö AB, magnus.karestedt@borasem.se 
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2. Borås Energi och Miljö AB, linda.wilhelmsson@borasem.se 
 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 
 
BESLUTSFÖRSLAG  

 
Prisjustering VA-taxa 2023 

 
STYRELSEMÖTE 

 
22 juni 2022 

 
Prisjustering VA-taxa 2023 
 
Kunderna har efterfrågat och önskat att prisaviseringen inför nästa år görs 
senast 6 månader innan årsskiftet. De behöver ha kännedom om 2023 års 
VA-kostnader då många gör sina egna budgetar och förhandlingar med sina 
hyresgäster efter sommaren.   
 
VA-avgifterna består av brukningsavgifter och anläggningsavgifter.  
Brukningsavgiften ska täcka löpande kostnader såsom drift och underhåll, 
personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnader 
för att förse fastigheten med allmänt VA och ska inte vara större än 
fastighetens andel i den allmänna anläggningen. 
 
Brukningsavgifterna i VA-taxan föreslås att höjas med 4 % från och med 
2023-01-01.  
 
En grundläggande princip i VA-ekonomin är självkostnadsprincipen. VA-
verksamheten ska över tid gå på ett nollresultat. Över tid har i praxis 
definierats som 3 år. Det innebär att går VA-verksamheten med 
över/underskott ett år har man tre år på sig att korrigera det med 
höjda/sänkta taxor. 
 
Just nu finns det många osäkerheter i omvärlden som orsakar VA-
verksamheten kostnadsökningar. Som t ex ökande kemikaliekostnader, 
ökande energipriser och stigande räntor. 
 
VA-verksamheten står också inför stora kommande investeringar framförallt i 
ett nytt vattenverk men även renoveringar av Sjöbo vattenverk. För att ha en 
jämn taxeutveckling över tid och för att inte behöva finansiera hela 
investeringen i ett nytt vattenverk med lån vill VA fondera medel inför 
byggnationen av ett nytt vattenverk.  
 
Utifrån ovanstående föreslås brukningsavgifterna att höjas med 4 %. 
 
Anläggningsavgifterna i VA-taxan föreslås att inte höjas från och med 
2023-01-01. Anläggningsavgifterna har varit oförändrad de senaste åren och 
VA ser inget behov av att öka dem för 2023 heller.  
 
Däremot föreslås en omfördelning mellan de olika avgiftsparametrarna och ett 
antal konstruktionsförändringar för anläggningsavgifterna. Totalt sett innebär 
dock det nya förslaget samma täckningsgrad som med gällande taxa. Det 
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enda som skett är således en omfördelning av kostnader, som  
är mer skälig och rättvis i den nya föreslagna taxan jämfört med 
Borås gällande taxa för vatten och avlopp. 
 
Tabell 1. Konsekvenserna av de nya avgiftsnivåerna för olika typfastigheter 
(exkl. moms). Definition av de olika förkortningarna i tabellen finns i bilaga 1 
Vatten och avloppstaxa 

  Nuvarande taxa 
Föreslagen 
taxa Förändring 

Relativ 
förändring 

Typhus A 113 672 kr 113 242 kr -430 kr 0% 
Typhus B 314 964 kr 325 412 kr 10 448 kr 3% 
Villa 1 000 m2 VSDfDg 121 368 kr 120 938 kr -430 kr 0% 
Villa 2 000 m2 VSDfDg 159 848 kr 159 416 kr -432 kr 0% 
Villa 2 000 m2 VS 131 302 kr 106 027 kr -25 275 kr -19% 
Flerf. 50 lgh, 5 000 m2 VSDfDg 828 932 kr 1 017 445 kr 188 513 kr 23% 
Flerf. 100 lgh, 10 000 m2 
VSDfDg 1 524 692 kr 1 967 585 kr 442 893 kr 29% 
Vård/skola 7lgh, 2 500 m2 
VSDfDg 309 910 kr 284 740 kr -25 170 kr -8% 
Handel/industri 5 lgh, 4 000 m2 
VSDfDg 311 563 kr 296 992 kr -14 571 kr -5% 
Lagerbyggnad 38 400 BTA 
(300/lgh), 120 000 m2 VSDfDg 5 420 750 kr 4 014 290 kr -1 406 460 kr -26% 
Förtätning, tillkommande lgh-
yta (motsvarande 8 lgh) 149 510 kr 121 240 kr -28 270 kr -19% 

 
 
Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 
besluta  
 
att  under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya  

VA-taxan för 2023 
 
att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 4 % 
 från och med 2023-01-01 
 
att ge VD i uppdrag att omfördela anläggningsavgifterna mellan de 

olika avgiftskategorierna från och med 2023-01-01 
 
 
 
BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 
Magnus Kårestedt 
Verkställande direktör 
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Vatten och avloppstaxa

Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX

Reviderad av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX

Gäller från och med: 20XX-XX-XX

VA-TAXA

För Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Antagen av Borås kommunfullmäktige 2020-xx-xx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Borås Energi och Miljö AB.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Borås Energi och Miljö AB.

Ordförklaringar

LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett

Dagvatten (D): regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna va-anläggningen

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den allmänna va-anläggningen

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df

Tomtyteavgift: en avgift per m2 Tomtyta

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, ersätter tidigare begreppet lägenhetsavgift.

Avgift för Dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av anläggning för bortledande 
av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats

Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 Tomtyta för hantering av dag- och dräneringsvatten

Fast avgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe



BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Borås Energi och Miljös allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av 
fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) är också 
avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § LAV är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål.

Lokalfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas, för sådana ändamål, andra än bostad, där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Butiker

Utställningslokaler Lagerbyggnader Hotell

Restauranger Hantverk Industrilokal

Parkeringshus Utbildning Sjukvårdslokal

Shoppingcentrum Sporthallar Serverhallar

Annan fastighet: är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med Bostadsfastighet eller 
Lokalfastighet.

Exempel på sådan fastighet är:

Virkesupplag Fordonsuppställningsplats Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak Kyrkogård Återvinningsstationer

Idrottsplats

Obebyggd fastighet: är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. För Bostadsfastigheter
avses avskilda utrymmen, bestående av ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter (kokvrå, kokskåp) 
och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten. 

Små Bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar en enhet, men där 
nyttan inte kan anses vara samma per Bostadsenhet som för andra fastigheter och som är max 30 m2 bruttoarea 
(BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 50% av en Bostadsenhet. Exempel på 
Bostadsenheter med mindre nytta än andra Bostadsenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad 
med delat kök.

För Lokalfastighet räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en 
Bostadsenhet med undantag för Lagerbyggnader.

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda eller annan 
arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 300-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som 
en Bostadsenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan antingen vara uppvärmd eller ouppvärmd.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om 
marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som motsvarar sådan mark.
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§ 4

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24 - 27 §§ i lagen om allmänna vattentjänster för följande ändamål:

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvatten Ja Ja

Df, dag- och/eller
dräneringsvatten från fastighet Ja Ja

Dg, dagvatten och/eller dräneringsvatten från 
Allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt 
för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder 
för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar 
för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastighet samt Lokalfastighet och därmed jämställd fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift)

Om 43 238 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift)

Om 40 894 kr

c) en avgift per m² Tomtyta Om 48,10 kr

d) en avgift per Bostadsenhet Om 18 944 kr

e)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande 
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättas.

Om 20 681 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut 
reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats.
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5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan 
fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den Tomtyta som är gemensam för fastigheterna i 
proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). Som Tomtyta räknas även kvartersmark som gemensamt ägs av flera 
fastigheter.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), 5.1 
b), 5.1 d), 5.1 e) och i förekommande fall 5.1 f).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven 
begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller 
uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska avgifter erläggas enligt 5.1 
a) och b).

5.6 Ökas fastighets Tomtyta ska avgift erläggas enligt 5.1 c) för tillkommande Tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska avgift
erläggas enligt 5.1 d) och i förekommande fall 5.1 e) för varje tillkommande Bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift 
erläggas enligt 5.1 f).

§ 6

6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut 
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts 
respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan 
fastigheterna.

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Servisavgift)

Om 43 238 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. 
(Förbindelsepunktsavgift)

Om 40 894 kr

c) en avgift per m² Tomtyta enligt följande intervall per 

tomt

0 – 10 000

> 10 000

Om 82,59 kr

Om 41,30 kr

d)* en avgift för bortledande av Df, om bortledande av 
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats

Om 20 681 kr
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som 
huvudmannen godkänner.

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av 
fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår 
fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills 
anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska avgifter erläggas enligt 6.1 
a) och b).

6.6 Ökas fastighets Tomtyta, ska avgift erläggas enligt 6.1 c) för tillkommande Tomtyta som härrör från fastighet för 
vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift
erläggas enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet.

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:

Bostadsfastighet- / 
Lokalfastighet

Annan 
fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 %

Förbindelsepunktsavgift 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 %

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 %

Bostadsenhetsavgift 5.1 d), e) 0 -

Avgift för dagvatten utan 
att förbindelsepunkt är 
upprättad

5.1 f) 100 % 6.1 f) 100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall 
dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättas, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och f), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter erläggas enligt följande:

Bostadsfastighet- / 
Lokalfastighet

Annan 
fastighet

Tomtyteavgift 5.1 c) * 6.1 c) 30 %

Bostadsenhetsavgift 5.1 d), e) 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs Bostadsfastighet eller Lokalfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1c) om föreskriften i 5.3 i andra stycket 
så medger.
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§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 4.1 angivna ändamål, ska erläggas reducerad avgift enligt följande:

Reduktionsregler för servisavgiften
En ledning 80 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar 90 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Reduktionsregler för övriga avgiftsparametrar

Andel av full avgift som 
ska erläggas V S Df Dg

Förbindelsepunktsavgift 5.1 b), 6.1 b) 20 % 40 % 40 %

Tomtyteavgift 5.1 c), 6.1 c) 20 % 40 % - 40 %

Bostadsenhetsavgift 5.1 d), e) 20 % 40 % - 40 %

Avgift för dagvatten utan 
att förbindelsepunkt är 
upprättad 

5.1 f), 6.1 d), e) - - 100 % -

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 f), eller 6.1 b) respektive 6.1 d)

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgift erläggas enligt 
8.1

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar 
inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och 
avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, 
utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses 
täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar.

8.4 Avgiftsskyldighet kan i undantagsfall, efter överenskommelse med huvudmannen, fullgöras på annat sätt än via 
anläggningsavgift för det lokala ledningsnätet. 

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift.

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten

Om 13.16 kr

§10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-9 får 
huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkningen.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen 
från den dag betalningen skulle ha skett.
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11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga betalningar under en 
viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas 
enligt 6 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första 
inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller 
ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger 
fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två första månaderna 
förflutit sedan avgiftsskyldigheten inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt 
eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets 
utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

12.2 Om en fastighetsägare begär att en ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig eller att befintlig 
servisledning inte längre ska brukas och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 
tidigare servisledningens ålder och skick dels borttagandet den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och 
dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

BRUKNINGSAVGIFTER

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

a) en fast avgift per år och år enligt nedanstående tabell
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (småhus 1-2 lgh)
Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4 (grundtaxa)
Qn 4-6 = Q3 6,3-10
Qn 10 = Q3 16
50 mm
80 mm
100 mm
150 mm och större
Undermätare Qn 2,5 - 150 mm

3 218 kr
3 925 kr
7 733 kr
15 465 kr
30 929 kr
54 155kr
77 368 kr
154 732 kr
3 218 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten 
varav avgift för vattenförsörjning 
varav spillvattenavlopp

39,75 kr
18,69 kr
21,07 kr

c) Df – dagvatten fastighet
En avgift per år för dag- och dränvattenavledning för 
Bostadsenhet (oavsett antal Bostadsenheter)
En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dag- och 
dränvattenavledning, från övriga fastigheter

301 kr

1,51 kr

d) Dg – dagvatten gata
en avgift per år för dagvattenavlopp från gatumark för 
Bostadsenhet (oavsett antal Bostadsenheter)

63 kr

0,35 kr
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En avgift per år och m2 hårdgjord yta för dagvattenavlopp 
från gatumark för övriga fastigheter, Dagvatten gata, Dg

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 13.1 angivna ändamål reduceras avgifterna.

Avgift utgår per fastighet med:

V S Df Dg
a) Fast avgift 13.1 a) 60 % 60 % - -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt 
att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut 
efter antagen förbrukning om 200 m3/Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/Bostadsenhet och år 
för fritidsbostad. Samt avgifter motsvarande 13.1 a), c) och d) för motsvarande fastighet.

13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 a) och 13.1 b). Om mätning inte sker, tas avgift ut enligt 
13.1 a) (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4) och b) med en antagen förbrukning under byggtiden till 70 m3 per lägenhet och år. 
Tidpunkt räknas från det datum då fastighetens VA-installation ansluts.

13.5 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren, om 
huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs 
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta 
förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.

13.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren betala de 
undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17.

13.7 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d.), ska avgift utgå 
med 20 % av avgiften för spillvatten enligt 13.1 b).

13.8 Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i sådan grad att dess sammansättning 
avsevärt avviker från normalt hushållsspillvatten ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd betalas. 
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan överenskommelse träffas mellan 
huvudmannen och fastighetsägaren, eller annars att huvudmannens medgivande föreligger. I tillämpliga delar 
använder huvudmannen Svenskt Vattens publikation P 95, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och 
annan verksamhet. Spillvatten från en Bostadsenhet anses normalt inte innehålla extra föroreningsmängd.

13.9 För tömning av olje- eller fettavskiljare hos abonnent som inte har tecknat avtal med av huvudmannen godkänd 
entreprenör har huvudmannen rätt att beställa sådan tömning för abonnentens räkning. Avgiften utgörs av 
självkostnad för tömning med ett omkostnadspålägg om 20 %.

Tömningsfrekvensen, som bestäms av huvudmannen för varje abonnent, är beroende av avskiljarens storlek och dess 
belastning.

§ 14

Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift.

En årlig avgift per m2 Allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

Om 1,15 kr
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§ 15

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela den 
levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller 
spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

§ 16

Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. Brukningsavgift betalas enligt 13.1 a) motsvarande mätare med 
storlek qn 2,5 (Grundtaxa).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter ska 
då betalas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift      13.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

§ 17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av fastighetsägarens åsidosatt sin 
skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiterats följande 
avgifter.

Byte av vattenmätare till mätare med pulsgivare 2 080 kr

Omplombering av mätare 1 064 kr

Utbyte av sönderfrusen mätare eller av
trasig mätare orsakad av
fastighetsägaren (Qn 1,6-2,5 = Q3 2,5-4) 1 719 kr

(större vattenmätare) 3 918 kr

Montering och demontering av strypbricka 
i vattenmätare (ej momsbelagt) 1 187 kr

Montering och demontering av
sommarvattenmätare 1 187 kr

Kontrollprovning av vattenmätare 1 565 kr

Påsläpp eller avstängning av servisventil
under ordinarie arbetstid 894 kr

Länspumpning av mätarbrunn 1 239 kr

Tilläggsavgift för avläsning av mätare i
vattenmätarbrunn eller på annan svåråtkomlig plats 847 kr

Ståndsrörsmätare debiteras enligt Qn 10
= Q3 16, dock lägst 340 kr/tillfälle

Förgävesbesök (ogjort ärende orsakat av abonnent) 847 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (kl 07-16 vardagar) debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 

Fastighetsägare som i samband med borrning av energibrunn ej i förhand träffat överenskommelse med huvudmannen 
om godkänd avskiljaranordning för borrkax, eller vars anordning eller tillsyn av anordning konstaterats bristfällig 
påföres huvudmannens kostnad för extraordinära åtgärder i det allmänna va-systemet. Avgiften som grundar sig på 
huvudmannens faktiska kostnad ska dock minst uppgå till 9 319 kr.

§ 18
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Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13-16 för viss fastighet

§ 19

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott med intervall enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) 
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund 
som anges i §§ 13 och 15.

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 
6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar 
ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en 
gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av 
fastighetsöverlåtelse.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd eller för att underlätta eller möjliggöra hans brukande 
av anläggningen, i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fasighetens va-
förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 21

Avgifterna enligt denna taxa inkluderar lagstadgad mervärdesskatt om 25 %. Vid ändring av gällande skattesats 
regleras taxan i motsvarande mån.

Taxans införande

§ 22

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifterna enligt 13.1, 13.4 och 13.8 samt § 15, som är baserade 
på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas 
av Mark och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Upplysningar:

Borås Energi och Miljö AB 
Telefon 033-35 81 00
Postadress: Box 1713, 501 17 Borås
Besöksadress: Västerlånggatan 10 
Hemsida: www.borasem.se 
Kundcenter 020-97 13 00
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Beslutande:
Roland Andersson (S) Ordförande
Ulrik Nilsson (M) Förste vice ordförande
Dennis Söderberg (MP) andre vice ordförande 
Magnus Rosén (S) ersätter Jessica Eriksson (S)
Martin Neuman (S) ersätter Magnus Olofsson (S) 
Jan Idehed (C) ersätter Emil Bertilsson (C)
Carl-Axel Rudd (L)
Nils-Åke Björklund (M)
Thomas Roos (M) ersätter Stefan Medin (M)
Olle Engström (SD)
Lennart Andreasson (V)

Ersättare:
Erzulina Yngvesson (S)
Inge Pettersson (S)
Linnea Kläth (MP)
Per-Jonas Carlsson (KD)
Anita Persson (V)

Fackliga representanter
Peder Jonsson, Transport 
Fredrik Wilhelmsson, Vision

Övriga
Magnus Kårestedt, VD
Linda Syversen, Ekonomichef
Linda Wilhelmsson, Sekreterare

Omfattning
§63-§78

§ 63. Formalia

- Närvaro
- Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Dennis Söderberg
- Dagordningen godkändes

Ekonomi

§ 64. Månadsrapport maj

Ekonomichef redogjorde för månadsrapport maj
             
Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av rapporten
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§ 65. Ekonomikvarten

Ekonomichef informerade om bolagets lån och ränteeffekter

Beslut
Styrelsen beslöt

att tagit del av informationen

§ 66. Uppföljning Internkontrollplan

Ekonomichef gav en uppföljning av internkontrollen och framförde att 
lekmannarevisorerna noterat att styrelsen har genomfört ett omfattande arbete med att 
utveckla bolagets interna styrning och kontroll under 2021.

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

Informationspunkter

§ 67. Nytt vattenverk

VD informerade om projektstatusen Nytt Vattenverk

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen

§ 68. Kundundersökning

VD informerade om den kundundersökning som är genomförd och resultat av denna.

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen
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Beslutspunkter

§ 69. Fjärrvärmestrategin 

Underlag utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att fastställa inriktningen enligt dokumentet ”Strategidokument fjärrvärme i 
Borås Juni 2022”

att lägga till solvärme under bevaka i Strategidokumentet fjärrvärme

§ 70. Särredovisning VA 2021

Underlag utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att fastställa ”Särredovisning VA 2021”
att ge VD i uppdrag att lägga ut redovisningen på Borås Energi och Miljös 

hemsida

§ 71. Årsrapport Fjärrvärme

Ekonomichef redogjorde för årsrapport fjärrvärme 2021

Beslut
Styrelsen beslöt

att godkänna årsrapport fjärrvärme 2021 



4 (6)

§ 72. Återvinningstaxa 2023

VD redogjorde för taxeutvecklingen för Återvinningstaxan

Beslut
Styrelsen beslöt

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 
Återvinningstaxan – kommunalt avfall 2023

att ge VD i uppdrag att höja taxorna i genomsnitt med 8% från och med 
2023-01-01

Styrelsen beslöt för egen del

att bolagets överskott skall täcka ackumulerat underskott inom 
avfallskollektivet senast 2025

§ 73. VA-taxan 2023

Underlag är utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den nya 
VA-taxan för 2023

att ge VD i uppdrag att höja brukningsavgifterna för VA med 4 %
från och med 2023-01-01

att ge VD i uppdrag att omfördela anläggningsavgifterna mellan de olika 
avgiftskategorierna från och med 2023-01-01

§ 74. Handlingsplan Energi och Klimatstrategi

Underlag utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att godkänna Handlingsplan Energi och Klimatstrategi
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§ 75. Klimatbokslut

Underlag utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att fastställa klimatbokslut 2021

§ 76. Remiss av Borås Stads miljöprogram

Underlag utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att godkänna svaret
att sända upp densamma Miljöförvaltningen

§ 77. VA-sanering Bosnäs

Underlag utsänt med kallelsen

Beslut
Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra projektet VA-sanering i Bosnäs för en total 
kostnad av 200 000 000 SEK under förutsättning att KF tar beslut om

                verksamhetsområde för Bosnäs

§ 78. VD informerar

VD gav styrelsen information om;

- Redogjorde för läget i rekrytering av ny personalchef 
- Uppdatering gavs gällande samarbetspartner för Biogas
- ”Mina sidor” på borasem.se är lanserat för bolagets kunder
- Projekt solcellsparken pågår och går enligt plan
- Genomgång om hur bolaget har kommunicerat det nya inpasseringssystemet på 

ÅVC mot kunder
- Ny investering görs gällande att ta emot farligt avfall på ÅVC efter det kan 

testverksamheten av ”grönt kort” ske på två återvinningscentraler.

Beslut
Styrelsen beslöt

att notera att de tagit del av informationen
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Roland avslutade mötet med att önska styrelsen trevlig sommar och Ulrik Nilsson 
önskade ordförande en glad sommar

Vid protokollet

Linda Wilhelmsson, sekreterare

Justeras (digitalt)

Roland Andersson Dennis Söderberg
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.  

Ge SÄRF i uppdrag att från och med 2024 och framgent justera taxan enligt 
PKV.  

 

 

 

 
Datum 

2022-08-05 Ulf Olsson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00544 2.8.2.0 Programområde 01 
Handläggare: Evelina Pirs 

 
Datum 

2022-06-29 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 

E13 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00544 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.  

Ge SÄRF i uppdrag att från och med 2024 och framgent justera taxan enligt 
PKV.  

Ärendet i sin helhet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.  

Direktionen för SÄRF föreslår förändring av taxorna från och med 2023-01-01. 
Lagen om skydd mot olyckor har reviderats och innebär att reglerna för hur 
taxan för tillsyn ska utformas har ändrats. SÄRF har utifrån detta anpassat sin 
taxeberäkning, som görs enligt den modell SKR har tagit fram. De förändrade 
taxorna avser även tillsyn samt tillståndshantering enligt Lag om brandfarliga 
och explosiva varor.   

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag.  

Kommunfullmäktige föreslås även ge i uppdrag till SÄRF att revidera taxan 
årligen från och med 2024 med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  

Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, beslut 
om taxor, 2022-06-15 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, serf@serf.se 
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  Sida 

2(2) 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbu
nd

Taxa för myndighetsutövning
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§1 Myndighetsutövning  
 
Enligt denna taxa utgår avgift för  

 

Myndighetsutövning 
 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor (LSO), grundavgift 
Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor (LSO), timavgift 
Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE) grundavgift 

1 150 kr 
1 150 kr 
1 150 kr 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE), timavgift 1 150 kr 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor (LBE), timavgift 1 150 kr 
  

 
Med myndighetsutövning menas all handläggning i ärendet så som exempelvis besök, 
förberedelser samt efterarbete.  
 
§2 Basår och årlig justering av taxan 
 
Taxans basår är 2023. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har till uppdrag att taxan revideras 
årligen från och med 2024 med hänsyn till prisutvecklingen enligt SKR:s Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Vid justering tillämpas det PKV som SKR publicerar i februari året innan det år 
som taxejusteringen skall gälla. 
 
§3 Betalning av avgift 
 
Avgift enligt denna taxa betalas av den sökande/beställare av tillstånd eller hos den där tillsynen 
genomförts (ägare) mot faktura när denne har tillsänts Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds 
beslut eller efter genomförd tillsyn. Avgift kan alternativt tas ut i förskott. Avgift tas även ut vid 
återbesök och tillkommande efterarbete. 
 
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:626) från förfallodagen tills betalning sker. 
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot 
eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 
 
Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning. 

Taxorna gäller fr o m 2023-01-01 

Dokumentnamn: Giltigt från: 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds Taxa för 
myndighetsutövning 

2023-01-01 

Diarienummer: Reviderat: 
2022-000418  
Upprättad av: Beslutad av: 
Avdelningschef Skydd och samhälle Kommunfullmäktige Bollebygd 2022-XX-XX 

Kommunfullmäktige Borås 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Mark 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Svenljunga 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Tranemo 2022-XX-XX 
Kommunfullmäktige Ulricehamn 2022-XX-XX 



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förändring av taxa för upplåtelse av gatu- och 
torgplatser 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Förslag till förändring av taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser godkänns. 

 

 

 

 
Datum 

2022-08-05 Tom Andersson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Niklas Arvidsson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00585 1.2.4.0 Programområde 05 
Handläggare: Roger Kardell 

 
Datum 

2022-06-22 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 

E14 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00585 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förändring av taxa för upplåtelse av gatu- och 
torgplatser 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Förslag till förändring av taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser godkänns. 

Ärendet i sin helhet 
I samband med antagandet av Budget 2022 i KF 2021-11-18 beslutades även 
om de taxor som förändras fr.om. 2022. Tyvärr kom inte avsnittet om 
gångbaneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar ingående i 
”Taxa för upplåtelse av gatu- och torgplatser” med i det beslutet. Ett separat 
beslut behöver därför tas i Kommunfullmäktige för att denna förändring skall 
kunna tas i bruk. Innebörden i förändringen innebär en lägre taxa i områden 
utanför centrum zon 1 illustrerad i bifogat förslag från Tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Förslag från Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
 
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Sara Wingren, 033-35 74 30 
sara.wingren@boras.se 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-08-11 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Förslag taxor och avgifter 2022 
En översyn av Tekniska nämndens taxor har gjorts i samband med framtagning 
av budget för 2022. Taxor för upplåtelse av gatu-och torgplatser samt parkering 
är oförändrade, taxan för djurbegravningsplats uppräknas med index medan en 
förändring av taxan för gångbaneserveringar, restaurangverandor och frilufts-
serveringar föreslås från 2022-01-01. 

Från Kommunfullmäktige har Tekniska nämnden inför 2021 erhållit ett uppdrag 
att till beslut om taxor kommande år arbeta fram ett nytt förslag på taxa för gång-
baneserveringar, restaurangverandor och friluftsserveringar. Förslaget på taxan 
ska vara differentierat, så att avgiften skiljer sig beroende på läge för servering 
eller restaurangveranda. 

Förslaget är att differentieringen följer taxezoner för p-avgifter enligt bilagd karta. 
Zonindelningen är etablerad bland boråsarna och bidrar till en gemensam hante-
ring av zoner inom kommunkoncernen.  

Efter genomförd omvärldsbevakning kan det konstateras att taxekonstruktionen 
ser olika ut i olika kommuner, och nivån för Borås Stad är vare sig dyrast eller 
billigast varför nuvarande taxenivå föreslås behållas i zon 1. 

 

 Centrum (zon 1): 70 kr/m² per månad  

 Centrumnära (zon 2): 50 kr/m² per månad 

 Övrig (zon 3): 35 kr/m² per månad 

Sara Wingren 
Chef för ekonomifunktionen 

 
 

 
  



Borås Stad
Datum
2021-08-11

Sida
2(2)





 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Flersårsavtal för landskamper på Borås Arena 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen ser positivt på att Fritids- och folkhälsonämnden ingår ett 
avtal med Svenska fotbollsförbundet om att arrangera landskamper och 
landskampsturneringar på Borås Arena under perioden 2023-2025. 
Finansieringen bedöms till ca 0,7 mnkr per år, totalt 2,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen avser i sitt Budgetförslag 2023 sätta av 700 000 kr som en 
nivåhöjning tom år 2025 

 

 
Datum 

2022-08-08 Kerstin Hermansson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00569 3.6.8.2 Programområde 04 
Handläggare: Roger Kardell 

 
Datum 

2022-06-29 Magnus Widén   
  Ekonomichef 

 

E15 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00569 3.6.8.2 

  

 

Flersårsavtal för landskamper på Borås Arena 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ser positivt på att Fritids- och folkhälsonämnden ingår ett 
avtal med Svenska fotbollsförbundet om att arrangera landskamper och 
landskampsturneringar på Borås Arena under perioden 2023-2025. 
Finansieringen bedöms till ca 0,7 mnkr per år, totalt 2,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen avser i sitt Budgetförslag 2023 sätta av 700 000 kr som en 
nivåhöjning tom år 2025. 

 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om ett utökat kommunalt driftbidrag på 
2 100 000 kronor fördelat på tre år som en garanti för att arrangera 
landskamper samt landskampsturningar i fotboll på Borås Arena. Fritids- och 
folkhälsonämnden har fått ett avtalsförslag av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) 
om att arrangera landskamper på Borås Arena under tre års tid. Förslaget är 
resultat av att Borås med framgång sedan 2017 stått värd och arrangerat VM- 
och EM- kvalmatcher och turneringar tillsammans med SvFF. 
Förutsättningarna i Borås med en matcharena av högsta klass, bra 
träningsmöjligheter, både inne och ute, bra boende samt närheten till en 
internationell flygplats i kombination med en bra organisation bidrar också till 
att SvFF fortsatt vill arrangera matcher och turneringar här. Viktiga 
samarbetspartners är samtliga fotbollsföreningar i Borås och Sjuhärad. IF 
Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att arrangemangen 
ska uppfylla de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på arrangemanget. 

Kommunstyrelsen ser positivt på att Fritids- och folkhälsonämnden ingår ett 
avtal med Svenska fotbollsförbundet om att arrangera landskamper och 
landskampsturneringar på Borås Arena under perioden 2023-2025. 
Finansieringen bedöms till ca 0,7 mnkr per år, totalt 2,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen avser i sitt Budgetförslag 2023 sätta av motsvarande belopp 
som en nivåhöjning tom år 2025. 

Beslutsunderlag 
1. KS-skrivelse 
2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut inkl. bilagor 
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Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martina Lindberg 
Handläggare 
033 358272 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-06-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00107 3.6.8.2 
 

  

 

Flersårsavtal för landskamper på Borås Arena 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om ett utökat kommunalt driftbidrag på 
2 100 000 kronor fördelat på tre år som en garanti för att arrangera 
landskamper samt landskampsturningar i fotboll på Borås Arena. 

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ett avtalsförslag av Svenska 
Fotbollförbundet (SvFF) om att arrangera landskamper på Borås Arena under 
tre års tid. Förslaget är resultat av att Borås med framgång sedan 2017 stått värd 
och arrangerat VM- och EM- kvalmatcher och turneringar tillsammans med 
SvFF.  
 
Förutsättningarna i Borås med en matcharena av högsta klass, bra 
träningsmöjligheter, både inne och ute, bra boende samt närheten till en 
internationell flygplats i kombination med en bra organisation bidrar också till 
att SvFF fortsatt vill arrangera matcher och turneringar här.  
 
Viktiga samarbetspartners är samtliga fotbollsföreningar i Borås och Sjuhärad.  
 
IF Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att arrangemangen 
ska uppfylla de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på arrangemanget. 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar tillsammans med Borås TME för att 
utveckla Borås som evenemangstad. Detta sker bland annat genom att vi 
uppvaktar olika idrottsförbund och organisationer i syfte att de ska förlägga sina 
större tävlingar och evenemang till Borås. Avtalsförslaget från SvFF om ett 
långsiktigt samarbete är det senaste resultat av det arbetet.  
 
Ett långsiktigt avtal med SvFF syftar också till att lyfta och stärka fotbollen i 
Borås. Evenemangen ger Borås ett medialt värde, kommer näringslivet till godo 
genom övernattningar, besökare och gäster samt stärker Borås som 
evenemangsstad i linje med vår vision. 
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Bifogat avtal redogörs för de förutsättningar som gäller för avtalet.  
 
Inför varje enskilt evenemang utgår ett arrangörsbidrag från SvFF, villkoren 
och beloppet för det upprättas i ett separat avtal. För en enskild match har det 
varit i storleksordningen 200 000-300 000 kronor och för en turnering ca  
500 000 kronor. 
 
Sammanfattningsvis så är det utgifter på ca 700 000 kronor/år för att arrangera 
landskamper och turneringar kopplat till kostnader för upplåtelse av 
matcharena och träningsplaner, Clean Arena, personal, marknadsföring, 
transporter, sjukvård mm.  
 
Det finns en klausul i avtalet som kan ge mer intäkter till Borås Stad beroende 
på hur mycket publik som kommer.  
 
I avtalet finns också reglerat att det ska vara ”Clean Arena”, vilket innebär att 
Arenan ska vara fri från reklam och att det åligger Borås Stad att bekosta 
demontering eller övertäckning av befintlig reklam. SvFF har med sig egen 
reklam som täcker en stor del av den befintliga reklamen.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till flersårsavtal för landskamper på Borås Arena 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Mia Wallengren 
Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 82 Dnr FOFN 2022-00107 3.6.8.2 

Flersårsavtal för landskamper på Borås Arena 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om ett utökat kommunalt driftbidrag på 
2 100 000 kronor fördelat på tre år som en garanti för att arrangera landskamper 
samt landskampsturningar i fotboll på Borås Arena.  

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ett avtalsförslag av Svenska 
Fotbollförbundet (SvFF) om att arrangera landskamper på Borås Arena under tre 
års tid. Förslaget är resultat av att Borås med framgång sedan 2017 stått värd och 
arrangerat VM- och EM- kvalmatcher och turneringar tillsammans med SvFF. 
 
Förutsättningarna i Borås med en matcharena av högsta klass, bra 
träningsmöjligheter, både inne och ute, bra boende samt närheten till en 
internationell flygplats i kombination med en bra organisation bidrar också till att 
SvFF fortsatt vill arrangera matcher och turneringar här.  
 
Viktiga samarbetspartners är samtliga fotbollsföreningar i Borås och Sjuhärad.  
 
IF Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att arrangemangen 
ska uppfylla de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på arrangemanget.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till flersårsavtal för landskamper på Borås Arena 

 
 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Mia Wallengren 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2022-06-16.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2022-06-17. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare  
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AVTAL 
 
Svenska Fotbollförbundet (SvFF)  
Org.nr. 815200-1916  
Box 1216 
171 23 Solna 
 
och 
 
Borås Stad, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (Medarrangör) 
Org. nr: 212000-1561 
Borås Stad 
501 80 Borås 
 
fortsättningsvis kallade gemensamt "Parterna" eller var för sig "Part" har träffat följande avtal 
("Avtalet") avseende kvalmatcher för ungdomar i Borås under 2023 till och med 2025. 
(”Evenemangen”). SvFF är arrangör och Borås Stad är medarrangör för Evenemangen. Tidpunkt, 
information om Matcher samt arrangörsbidrag fastställs i Appendix 1 som biläggs detta ramavtal för 
varje Evenemang. 

- - - - - 
 
1. Manual 
 

Medarrangören förbinder sig att följa SvFF:s manualer för landskampsevenemang i allt 
förberedelsearbete och genomförande av Evenemangen samt vidare följa SvFF:s 
designmanual när det gäller all marknadsföring av Evenemangen. 

 
2. Upplåtelse av arena 
 
2.1. Medarrangören upplåter kostnadsfritt till SvFF att disponera Borås Arena (Arenan) för 

profilering och ev. andra matchförberedelser under den vid var tid överenskomna tiden. 
Medarrangören upplåter därefter till SvFF att kostnadsfritt disponera Arenan, inklusive 
erforderliga omklädningsrum och andra utrymmen för lag och funktionärer, på 
matchdagarna enligt Bilaga 1 kl. 07.00 till kl. 23.00.  

2.2. Efter överenskommelse med Medarrangörens planansvarige har SvFF rätt att kostnadsfritt 
disponera Arenan för träning vid ett (1) tillfälle före respektive nations första match, för 
såväl det svenska laget som de gästande nationerna.  

2.3. IF Elfsborg och Norrbys representationslag har rätt att disponera Arenan, inklusive 
omklädningsrum och andra utrymmen under pågående Evenemang för träning och 
ordinarie verksamhet. I rådande situation kan SvFF inte fastställa datum och tider och 
Parterna ska därför i samförstånd hitta en bra lösning för båda Parter samt berörda 
föreningar. 

2.4. Medarrangören upplåter vidare kostnadsfritt andra planer för övriga träningar avseende 
alla lagen. Medarrangören garanterar bästa möjliga träningsförhållanden. 
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3. Säkerhetsfrågor m.m. 
 
3.1. SvFF förbinder sig att inhämta erforderliga tillstånd och ombesörja erforderliga 

myndighetskontakter samt att iaktta FIFA:s, UEFA:s och SvFF:s säkerhetsföreskrifter och 
övriga föreskrifter i fråga om arrangemangsansvar. 

 
3.2. Medarrangören ansvarar för att erforderliga försäkringar föreligger i vad avser eventuella 

skador som har sin grund i Arenans beskaffenhet eller som orsakats av Medarrangörs 
anställda, inhyrd personal, funktionärer eller frivilliga. 

 
3.3. Medarrangören ansvarar för att i god tid innan Evenemangen ta fram en hot- och riskanalys 

samt en säkerhetsplan med tillhörande evakuerings- och bemanningsplan för Evenemangen. 
Dessa dokument ska tillställas SvFF i god tid före Evenemangens genomförande samt på 
begäran av Polismyndigheten även biläggas SvFF:s ansökan om offentlig tillställning. 

 
3.4. Om Polismyndighet ställer krav på avspärrningar i form av s.k. skyddsstaket eller andra 

liknande avgränsningar, s.k. bombsökning eller trafikregleringar svarar Medarrangör 1 
ensamt för samtliga kostnader föranledda av myndighetens krav. På motsvarande sätt svarar 
Medarrangör ensamt för samtliga kostnader relaterade till Polismyndighetens eventuella 
krav att anlita ordningsvakter, väktare eller annan bevakningspersonal. 

 
3.5. Medarrangören ansvarar för att säkerhets- och evenemangspersonalen som kopplas till 

Evenemangen utifrån myndighetens krav har erforderlig utbildning kopplad till sin funktion 
under Evenemangen. Medarrangör ansvarar även för att all sin personal som är kopplat till 
Evenemangen har en arbetsmiljö som motsvarar relevant lagstiftning. 

 
3.6. Medarrangören ansvarar för att arbetstider för säkerhetspersonalen som arbetar under 

Evenemangen är schemalagda på så sätt att en utsättning- samt uppföljningsmöte kan 
genomföras med all säkerhetspersonal. Medarrangören ansvarar att dessa möten 
genomförs. 

4. Arenareklam 
 
4.1. Dagen före matchdagen fr.o.m. kl. 07.00 ska Arenan vara fri från reklam. Det åligger 

Medarrangören att ensamt svara för och bekosta demontering eller övertäckning och 
återställande av befintlig reklam. SvFF kommer bistå med en (1) person att leda arbetet med 
uppsättning av SvFF:s reklam. 

 
4.2. SvFF har även rätt att, kostnadsfritt, nyttja befintligt LED-system på Arenan inklusive 

nödvändig personal för drift av LED-systemet. Allt material som ska visas ska vara 
formatanpassat så att inga extra kostnader påförs Medarrangören. 

 
4.3. SvFF innehar ensamt, med nedan antecknade undantag, alla rättigheter i fråga om 

arenareklam under Evenemangen. 
 
4.4. Medarrangören har rätt till arton (18) meter reklam på arenan, Medarrangören uppbär 

ensamt alla intäkter härav. Sådan reklam får inte bestå av politiska budskap eller ske i strid 
med gällande lagstiftning. Reklamen får heller inte avse företag (eller ett företags produkter 
eller tjänster) som bedriver med SvFF:s samarbetspartners konkurrerande verksamhet. 
Reklamen ska därför i förväg godkännas av SvFF. 
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5. SvFF tillsänder Medarrangören landskampsmateriel (”Packningen”) inför landskampen. 
Medarrangören ansvarar för Packningen från det att Medarrangören mottagit det tills det att 
Packningen har hämtats av expeditör. Det åligger Medarrangören att beställa hämtning. 
Senast två dagar efter avslutat Evenemang ska Packningen levereras till SvFF/NeH. 
 

6. Försäljning 
 

6.1. Medarrangören har möjlighet att sälja SvFF:s souvenirer i anslutning till och inom Arenan 
enligt separat överenskommelse med SvFF. 
 

6.2. Medarrangören ska på Arenan bedriva försäljning mot publik. Medarrangören uppbär 
ensamt alla intäkter härav. 

 
7. TV-rättigheter m.m. 
 
 SvFF innehar ensamt alla radio- och TV- rättigheter liksom alla andra rättigheter avseende 

överföring av ljud och rörliga bilder via internet eller annat medium rörande Matcherna. 
Åskådare eller annan får inte utan SvFF:s medgivande göra videoupptagning eller annan 
upptagning av ljud och rörliga bilder från Evenemangen.  

 
8. Media 

 
 Medarrangören ska kostnadsfritt tillhandahålla: 

(i) en för ändamålet lämplig lokal för presskonferens vid Sveriges första träning eller vid 
annan tid på respektive ankomstdag, 

(ii) ett erforderligt antal läktarplatser med bord för skrivande journalister och TV- och 
radiokommentatorer samt andra mediarepresentanter, 

(iii) ett pressutrymme med wifi och el som kan disponeras före, under och efter matcherna 
som bl.a. arbetsutrymme för media och presskonferenser, 

(iv) förutsättningar att vid behov genomföra en bra TV-produktion samt erforderliga 
utrymmen för TV-kameror och annan utrustning, inklusive uppställningsplatser för OB-
enheter och andra fordon. Dessutom ska tillräcklig strömförsörjning tillhandahållas, 

(v) erforderliga utrymmen för de personer som på uppdrag av SvFF gör en 
videoupptagning av landskampen, samt vid behov en skylift, 

 
(vi)  en enklare förtäring i samband med matcherna och andra presskonferenser. 

9. Biljetter  

9.1. SvFF svarar för framtagning av biljettoriginal och skickar antingen färdiga biljetter eller 
original för egen tryckning till Medarrangören. 

9.2. Medarrangören och SvFF fastställer i samråd biljettpriserna. Medarrangören uppbär ensam 
samtliga biljettintäkter. 
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9.3. SvFF erhåller kostnadsfritt upp till sextio (60) biljetter till respektive Match, varav tio (10) till 
hedersläktaren och femtio (50) sittplatsbiljetter. 

9.4. Personer med medlemskort till Landslagets Supporterklubb erhåller, i mån av plats, gratis 
inträde till Matcherna mot uppvisande av medlemskortet. 

10. Matchvärdskap 

Matchvärdskapet tillkommer SvFF ensamt. I de fall SvFF inte utser matchvärd, har 
medarrangören möjlighet att utse matchvärd. 

SvFF:s samarbetspartners har rätt att – undantaget kostnader för el, telefon och liknande – 
kostnadsfritt nyttja aktivitetsytor på och runt Arenan, samt dela ut produkter i samband 
med Evenemangen. 

11. Medarrangörens övriga åtaganden 

Medarrangören ska ensam ombesörja och bekosta följande; 

(i) ledarmåltid, 

(ii) erforderligt antal funktionärer för genomförandet av arrangemanget såsom speaker, 
vaktmästare, sjukvårdspersonal, bårbärare, mediaansvarig, värdar/värdinnor, 
domarvärd, bollpojkar/flickor m.m. Dessa får inte bära klädsel som är försedd med 
reklam för företag vars verksamhet konkurrerar med den som SvFF:s 
samarbetspartners bedriver, 

(iii) två nationsflaggor per nation på och i anslutning till Arenan, 

(iv) erforderligt antal ordningsvakter/publikvärdar i samråd med polismyndigheten, 

(v) en bemannad ambulans och läkare att närvara vid samtliga matcher på Borås Arena, 
detta ska vara på plats 90 minuter innan matchstart och till ca 1 timma efter match.  

(vi) en bemannad ambulans som kan ringas in med kort varsel vid officiell träning på 
Borås Arena MD-1, 

(vii) en fritidsaktivitet inklusive resa, t.ex. badhus eller bowling, för respektive deltagande 
lag och domarna. Fritidsaktiviteten för respektive lag ska överenskommas med SvFF, 

(viii) kaffe och te (till ledare) samt frukt till lagen vid samtliga träningar och match, (ej till 
träningar, bara per beställning och per lag), 

(ix) handdukar, tvål och schampo till lag och domare på matchdagarna, (behov stäms av 
på organisationsmötet),  

(x) en lagvärd till de gästande lagen som behärskar engelska och/eller motståndarnas 
språk, och en lagvärd som kan nås per telefon för det svenska laget, 

(xi) en buss med chaufför som står till respektive lags förfogande till och från flygplats, 
vid träningar, vid en aktivitet och vid matcher, 

(xii) transportorganisation med en ansvarig och chaufförer till ett antal personbilar 
(maximalt 4 st.) och en minibuss under turneringen (SvFF bokar bilarna), 
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(xiii) mottagning och förtäring för VIP:s samt medierepresentanter före matchen och i 
halvtid, 

(xiv) marknadsföring av Evenemangen genom Medarrangörens egna kanaler, bland annat 
genom Medarrangörens hemsida, på sociala medier och digitala skärmar i staden 
Borås , 

(xv) framtagande av informationsmaterial, att dela ut till deltagande lag och domare, om 
staden Borås, 

(xvi) tvätt för alla lag och ev. domare. Tvätt av matchställ (tröja, byxa, strumpor) ingår för 
lagen under hela vistelsen, övrig tvätt betalas av respektive lag på plats, samt 

(xvii) filmning av alla matcher och kopior av filmning på USB för båda lagen, (om möjligt en 
filmare med egen utrustning). 

12. Force majeure 

Skulle till följd av händelser som enligt svensk lag är att hänföra till force majeure, särskilda 
åtgärder från stat och/eller kommun eller annan därmed jämförlig händelse inträffa, som 
omöjliggör genomförandet av matchen/matcherna, ska ingendera parten vara berättigad 
till skadestånd från den andre. 

Detsamma ska gälla om matchen/matcherna blir inställd på grund av beslut fattade av FIFA, 
UEFA eller SvFF och därför inte kommer att spelas. 

13. Arrangörsbidrag 

SvFF ska till Medarrangören betala ett arrangörsbidrag enligt Bilaga 1. 

Av detta belopp ska femtio (50) procent betalas senast trettio (30) dagar före 
arrangemanget då mot en faktura av Medarrangören. Återstående belopp jämte eventuellt 
ytterligare ersättning för av SvFF godkända oförutsedda kostnader, före eller under 
arrangemanget, ska betalas sedan redovisning skett enligt Punkten 13. 

14. Redovisning 

Redovisning ska ske till SvFF genom Medarrangörens försorg senast fyra (4) veckor efter 
Evenemangen genomförts. 

15. Överlåtelse mm. 

Part har inte rätt att utan den andra partens skriftliga samtycke, till annan överlåta eller 
upplåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt förevarande avtal. I detta ligger, 
förutom annat, att Medarrangören inte får upplåta rättigheterna till Medarrangörens 
affärspartners eller annan. 

16. Reklamskatt mm. 

För de fall att reklamskatt eller annan liknande skatt eller avgift ska utgå till följd av de 
rättigheter som ges till Medarrangören i förevarande avtal, ska sådan skatt eller avgift i sin 
helhet betalas av Medarrangören. 
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17. Tillägg mm. 

Varje tillägg eller förändring av detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av 
Parterna för att äga giltighet. 

18. Tvist m.m. 

Tvist angående innehållet i detta avtal får inte hänskjutas till avgörande av allmän domstol 
utan ska prövas av SvFF:s Skiljenämnd. Nämnden ska ha Solna eller Stockholm som säte. 

19. Avtalsutväxling 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 
 

- - - - 
 

2022-01-    2022-01- 
 
BORÅS STAD    SVENSKA    
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen  FOTBOLLFÖRBUNDET 
 
 
 
 
.........................................................  ...................................................... 
Maria Wallengren   Håkan Sjöstrand 
 
 
 
 
BILAGA 1 
 
Evenemang och matcher: 
Tidpunkt: 
Arrangörsbidrag: 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

SM-veckan 2025 – Avtal med Riksidrottsförbundet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Bifogat avtal mellan Borås Stad och Sveriges Riksidrottsförbund godkänns. 

 

 

 

 

 

Datum 

2022-08-16 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2022-08-17 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00268 3.6.7.0 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2022-08-15 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E16 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00268 3.6.7.0 

  

 

SM-veckan 2025 – Avtal med Riksidrottsförbundet 

Kommunstyrelsens beslut 

Bifogat avtal mellan Borås Stad och Sveriges Riksidrottsförbund godkänns. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-17 att se positivt på att få arrangera en 

fullskalig SM-vecka vinter 2025. Fritids- och folkhälsonämnden gavs i uppdrag 

att å stadens vägnar skicka in en ny ansökan till Riksidrottsförbundet som 

uppfyller evenemangets aktuella kriterier samt huvudidrotten längdskidors 

kravspecifikation. Efter ansökan från Staden hösten 2021 finns nu ett 

avtalsförslag från Riksidrottsförbundet gällande att arrangera SM-veckan vinter 

2025 som Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrkt. 

Borås Stad tilldelades SM-veckan vinter 2021 som på grund av pandemin fick 

ställas in med kort varsel. Alla förberedelser och investeringar gjordes men 

Borås fick aldrig möjligheten att genomföra evenemanget. Borås Stad har 

tidigare arrangerat två SM-veckor sommar 2014 och 2017 med stor framgång 

och nu har vi möjligheten att genomföra den sydligaste vinterveckan någonsin. 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges 

Television (SVT) i samverkan med berörda specialidrottsförbund och 

värdstaden. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra 

svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan genomförs 

vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter 

i Sverige. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar vilka representerar upp 

emot 210 olika idrottsgrenar. SM-veckan ökar intresset för svenska 

mästerskapen genom att större och mindre idrotter samlas under ett gemensamt 

evenemang. Många människor kan ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på 

plats, i media och framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig 

folkfest i värdstaden under en vecka.       

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut inkl. avtalsförslag med RF 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Kerstin Hermanson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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 PARTER 

 
Sveriges Riksidrottsförbund, organisationsnummer 802002-8166,  
Adress: Box 110 16, 100 61 Stockholm 
 
och 
 
Borås Stad, organisationsnummer 212000-1561,  
Adress: Borås Stad, 501 80 Borås 

 
har denna dag tecknats följande avtal. 

 DEFINITIONER 

 
Aktivas område En fast partneraktivering som ingår i det officiella 

Eventområdet 
Arenaskyltar TV-mässiga reklamskyltar, samt övriga publika 

skyltar, vid Tävlingsarena (omfattas av RF/SF-av-
tal) 

Avtalet Detta avtal om värdstad för SM-veckan och samt-
liga bilagor 

Branding Visuell utformning av Tävlingsområden och 
Evenemangsområden i enlighet med SM-veckans 
grafiska profil 

Citybranding All marknadsföring och utsmyckning av Värdsta-
den som inte är direkt kopplad till Tävlingsområ-
den och Evenemangsområden.  

RF-SISU distriktet Distriktet enligt 9 kap. RF:s stadgar 
Evenemanget SM-veckan vinter i Borås 2025 
Evenemangsområde Ett eller flera olika Tävlingsområden inklusive 

eventuella Eventområden 
Eventområde Specifikt dedikerat område för aktivering för part-

ners/sponsorer och olika kringarrangemang 
Eventyta Specifik angiven plats för enskild sponsor/part-

ners aktivering 
IF Idrottsförening 
Part  RF och Värdstaden, var för sig 
Parterna  RF och Värdstaden, gemensamt 
Projektgruppen Central projektgrupp enligt 9 i vilken RF och 

Värdstaden samarbetar om Evenemanget  
RF  Sveriges Riksidrottsförbund 
SF Specialidrottsförbund 
SISU Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 



 

 

SM Svenska mästerskapstävlingar (SM) enligt 12 kap.  
1 § RF:s stadgar 

SM-veckan Evenemang beskrivet enligt 3.1 
Styrgruppen Grupp enligt 9 i vilken RF och Värdstaden samar-

betar om Evenemanget  
SVT Sveriges Television 
TV-kluster Ett Tävlingsområde där det går att göra flera olika 

tv-produktioner efter varandra, utan omfattande 
omriggar 

Tävlingsarena Plats där SM-tävling genomförs 
Tävlingsområde Tävlingsarena utifrån respektive SF:s tekniska 

specifikation, nödvändiga biutrymmen för SM-
tävlingens genomförande, samt publikplatser 

 Värdstaden Borås Stad 

 BAKGRUND 

3.1 SM-veckan är ett av RF sammanhållet och av SVT tv-sänt idrottsevenemang med 
SM arrangerade av SF. SM-veckan arrangeras under en vecka på sommaren och 
en vecka på vintern varje år i samarbete med olika städer. Syftet med SM-veckan 
är att under en veckas tid genomföra SM i olika idrotter samlat i en och samma 
region tillsammans med Värdstaden. 

3.2 RF är koncept- och rättighetsägare av SM-veckan, ansvarar för central projektled-
ning och träffar överenskommelser med SF och värdstäder. När beslut om vilken 
stad som ska vara värd för SM-veckan fattats ska RF träffa avtal med staden om 
genomförandet av och ansvaret för SM-veckan.  

3.3 RF har avtal med SVT om rättigheter till tv-sändningar av Evenemanget.  SVT äger 
enligt avtalet den exklusiva rätten att göra upptagningar av rörliga audiovisuella 
bilder eller visuella bilder från SM-veckan. Detta innebär inte att Värdstaden ska 
vidta åtgärder för att förhindra att åskådare filmar evenemanget. SVT äger därtill 
utan begränsning i tiden den exklusiva rätten att självt eller genom upplåtelse till 
annan nyttja, sända och på annat sätt för allmänheten tillgängliggöra audiovisu-
ella bilder från SM-veckan, oavsett tekniskt format/standard och oavsett sätt för 
distribution eller mottagning, i hela världen.  

3.4 Borås stad ska vara Värdstad för SM-veckan vinter 2025. Avtalet reglerar genom-
förandet av SM-veckan vinter 2025 och Värdstadens samt RF:s ansvar för Evene-
manget. 

 AVTALETS SYFTE 

4.1 Syftet med Avtalet är att reglera genomförandet av och respektive Parts ansvar 
för Evenemanget. 

 GENOMFÖRANDET AV EVENEMANGET 



 

 

5.1 Evenemanget ska genomföras under 5-7 sammanhägande dagar mellan vecka 3-
6. Den exakta tidpunkten för Evenemangets genomförande beslutas av 
Styrgruppen.   

 
5.2 Parterna åtar sig att genomföra Evenemanget och uppfylla Avtalet.    

 

 AVTALSHANDLINGAR 

6.1 Vid eventuella motstridiga uppgifter i Avtalet gäller bestämmelserna i följande 
ordning: 

a. Skriftliga ändringar och tillägg i Avtalet 
b. Detta huvuddokument  
c. Bilagorna i nummerordning  

 
Bilaga 1 Kravspecifikation för Evenemangets huvudidrotter 
Bilaga 2 Beskrivning av Evenemangets organisation 
Bilaga 3 Kommunstyrelsens beslutsprotokoll från Värdstaden  
Bilaga 4 Kravspecifikation för Aktivas område 

 AVTALSTID 

7.1  Avtalet träder i kraft när det undertecknats av Parterna och gäller intill den 30 juni 
2025. 

 

 ORGANISATION 

8.1 Styrgruppens huvuduppgift är att fatta beslut i frågor av stratgisk betydelse för 
Evenemanget. Styrgruppens uppdrag är vidare att diskutera och ta beslut i 
övergripande frågor avseende ekonomi, organisation och SM-program till 
Parternas samarbete och genomförandet av Evenemanget.  
 

8.2 Styrgruppen ska bestå av två representanter från Värdstaden, en representant 
från SVT och en från RF. Respektive part ska utse sina representanter till Styrgrup-
pen utifrån vilka personer som part bedömer vara mest lämpliga för uppdraget 
med hänsyn till vilka frågor som Styrgruppen har att hantera. En av de personer 
som Värdstaden utser ska vara kommundirektör eller inneha motsvarande befo-
genhet att fatta beslut för Värdstadens räkning. Ordförande i Styrgruppen är den 
person som är evenemangsansvarig för SM-veckan hos RF.  
 
RF:s projektledare och den lokala projektledaren enligt 8.7 medverkar i Styrgrup-
pen som föredragande. Distriktschef adjungeras till Styrgruppen. Vare sig föredra-
gande eller adjungerade har rösträtt i Styrgruppen. 
 

8.3 För beslut i Styrgruppen gäller majoritetsprincipen. Samtliga representanter, en-
ligt vad som ovan angetts, har rösträtt och vid lika röstetal gäller den mening som 
företräds av ordföranden. Om Styrgruppens beslut innebär att kostnaderna för 
Evenemanget riskerar att inte rymmas inom budgetramen i 13.1 krävs enhälligt 
beslut.  



 

 

 

8.4 Evenemangets styrgrupp beslutar slutgiltigt om fördelning av olika SM mellan ak-
tuella Evenemangsområden och om vilka idrotter som får delta i Evenemanget 
utifrån rådande kriterier. Fördelningen av idrotterna mellan aktuella Evene-
mangsområden styrs till stor del av SF:s önskemål och krav på sin Tävlingsarena.  

 
8.5 Projektgruppens uppdrag är att koordinera samarbetet mellan RF, Värdstaden 

och SVT. Projektgruppen har det operativa ansvaret för Evenemanget och för att 
via den lokala projektledaren stödja och i särskilda fall styra den lokala organisat-
ionen. Projektgruppen har mandat att fritt omfördela budgetposter i budgeten 
för Evenemanget så länge som omfördelningen inte går utanför budgetramen en-
ligt punkten 13.1.  
 

8.6 Projektgruppen ska bestå av en projektledare från RF, Värdstaden (lokal projekt-
ledare) och SVT, kommunikationsansvarig hos RF och ytterligare funktioner enligt 
bilaga 2. Arbetet i Projektgruppen leds av RF:s projektledare. För de fall beslut i 
Projektgruppen inte kan fattas enhälligt gäller den mening som företräds av RF:s 
projektledare. Vid oenighet finns dock möjligheten att lyfta frågor som ett beslut-
särende i Styrgruppen. Om ett beslut direkt eller indirekt påverkar eller kan på-
verka Värdstadens budgetram för Evenemanget ska projektgruppen lyfta frågan 
till Styrgruppen. 
 

8.7 Värdstaden ska i samråd med RF ta fram en kravprofil för rekrytering av en lokal 
projektledare. Det är dock Värdstaden som ansvarar för rekrytering av en lokal 
projektledare.  Den lokala projektledaren är anställd hos och arbetar på uppdrag 
av Värdstaden med Evenemanget.  Den lokala projektledaren är operativt ansva-
rig för att i en lokal projektgrupp genomföra de beslut som fattas i Projektgrup-
pen, se bilaga 2. 

 VARUMÄRKET SM-VECKAN 

9.1 Varumärkesrättigheterna till kännetecknet SM-veckan ägs gemensamt av RF och 
SVT. RF har för parternas räkning låtit varumärkesregistrera kännetecknet SM-
veckan med viss grafisk profil (se SM-veckans vid var tid gällande grafiska manual 
tillgänglig via SM-veckans hemsida).  
 

9.2 RF upplåter en icke exklusive rätt för Värdstaden att använda kännetecknet SM-
veckan i sin marknadsföring. All användning av kännetecknet SM-veckan ska ske 
på ett sätt som inte är ägnat att sätta SVT:s opartiskhet eller oberoende i fråga 
och ska inte inkräkta på Evenemangets partnerstruktur.  

 RF:S ÅTAGANDEN 

10.1 RF ska, efter att Värdstaden träffat avtal med arrangerande IF eller SF, teckna av-
tal med de SF som avser att delta i Evenemanget. Efter att RF träffat avtal med SF 
ska aktuell idrott anses klar för deltagande i Evenemanget.    

RF ska säkerställa att samtliga SM som deltar i Evenemanget är godkända som RF:s 
mästerskapstävling enligt 12 kap. 1 § RF:s stadgar. 



 

 

 
10.2 RF ansvarar för den nationella kommunikationen och marknadsföringen av SM-

veckan som helhet samt för marknadsföring inom idrottsrörelsen. SM-veckan 
marknadsförs nationellt i den utsträckning RF finner lämpligt. 

 
10.3 RF ansvarar för paketering och försäljning av kommersiella rättigheter avseende 

Evenemanget i enlighet med den partnerstruktur som finns för SM-veckan.  
 

10.4 RF ansvarar för och bekostar framtagande och drift av hemsidan 
www.smveckan.se samt SM-veckans sociala medier och SM-veckans officiella 
app. 
 

10.5 RF ansvarar för och har exklusiv rätt att ta fram officiella profilkläder för SM-
veckan. RF ansvarar för och bekostar framtagande av ett begränsat antal profil-
kläder till personer i den centrala Projektgruppen i samarbete med av RF utvald 
leverantör.   

 
10.6 RF ansvarar för att tillhandahålla projektledning för utförande samt beställning av 

material avseende Branding av Tävlingsområden och Evenemangsområden. RF 
och Värdstaden ska tillsammans ansvara för att ta fram en plan för Branding av 
Tävlings- och Evenemangsområden. 
 

10.7 RF ansvarar för anmälningsförfarandet för all ackreditering förutom pressackredi-
teringen, samt tar ett övergripande ansvar för och godkänner vilka som hör till de 
olika ackrediteringskategorierna.  
 

10.8 RF ansvarar i samråd med Värdstaden för att ta fram en inbjudan för pressackre-
diteringen för Evenemanget samt att distribuera den till nationell media. 
 

10.9 RF ansvarar för och bekostar en inledande upptaktsträff i Stockholm med de SF 
som ska delta i Evenemanget senast tio (10) månader innan genomförandet av 
Evenemanget. RF ansvarar också för ett utbildningsprogram för arrangörsför-
eningarna innehållande en evenemangs- och värdskapsutbildning. Värdstaden 
ska tillhandahålla utbildningslokal och kost i samband med dessa utbildningar. 
 

10.10 RF ska finansiera Värdstadens miljöcertifiering av Evenemanget enligt 11.22 upp 
till en kostnad om 30 000 kr inklusive eventuella tillkommande skatter och avgif-
ter.   

 
10.11  RF ska tillhandahålla en avtalsmall för de avtal som ska tecknas mellan Värdstaden och 

de IF/eller SF om de själva står som arrangör, som ska arrangera SM inom ramen för 
Evenemanget. 

 

http://www.smveckan.se/


 

 

 VÄRDSTADENS ÅTAGANDEN  

   
11.1  Värdstaden ansvarar för att deltagande SF har goda praktiska förutsättningar för 

att kunna genomföra sina SM i enlighet med respektive SF:s regelverk, tekniska 
specifikationer och övriga bestämmelser för SM.  

 
11.2  Värdstaden ska träffa avtal med de IF/eller SF om de själva står som arrangör av 

SM inom ramen för Evenemanget. Avtalet ska utgå från den mall som RF tillhan-
dahåller enligt punkt 10.11. Värdstaden har dock, efter samråd med RF, rätt att 
frångå mallen om det är behövligt. Syftet med avtalen ska vara att reglera Värd-
stadens respektive de arrangerande IF:s/SF:s ansvar. Avtalen ska reglera förut-
sättningarna för arrangemang av SM mellan parterna avseende till exempel ar-
rangörsbidrag, stöd för arenaanpassningar, funktionärsstöd och eventuella övriga 
stödinsatser. Är Värdstaden och arrangerande IF/SF inte överens är det Styrgrup-
pen, enligt 8.4, som avgör vilka förutsättningar som ska gälla för berörda SM.  

 
11.3  Värdstaden ansvarar för att man uppfyller huvudidrotternas kravspecifikationer 

för att genomföra SM (enligt bilaga 1). För de fall Värdstaden inte bedömer sig 
kunna uppfylla övriga SF:s tekniska krav för genomförande ska detta meddelas RF 
för särskild behandling i Styrgruppen. 

 
11.4 Värdstaden ansvarar för att söka och upprätthålla de övergripande tillstånd som 

krävs för att ingå och fullgöra detta Avtal samt säkerställa så att arrangerande 
IF/SF söker eventuella särskilda tillstånd. Värdstaden ansvarar även för att ta fram 
detaljerade skisser över samtliga Evenemangsområden, Tävlingsområden samt 
Tävlingsarenor.  

  
11.5 Värdstaden ansvarar för regional och lokal marknadsföring av Evenemanget. 

Värdstaden ska arbeta fram en specifik kommunikationsplan som kopplas till SM-
veckans övergripande kommunikations- och varumärkesplattform. Aktuell plan 
och marknadsföringsmaterial ska stämmas av med RF.  
 

11.6 Värdstaden ska tillsammans med RF upprätta en plan för Branding av Tävlingsom-
råden och Evenemangsområden. Målsättningen är att platsvarumärket ska synas 
på minst 50 procent av den totala Brandingen. Värdstaden ska också tillhanda-
hålla och bekosta personella resurser till brandingteamen, erforderliga transport-
fordon samt material för tillverkning av träställ samt ändamålsenlig lokal för för-
varing och hantering av brandingmaterial/skyltar inför genomförandet av sitt 
brandinguppdrag. Det totala behovet presenteras i en mer detaljerad kravspeci-
fikation från RF efter det att projektledningen för brandingteamet har undersökt 
rådande förutsättningar för sitt uppdrag. 
 

11.7 Värdstaden ska ansvara för och bekosta all Citybranding. Branding och Citybran-
ding ska samordnas för att skapa en helhetsinramning av Evenemanget. RF:s offi-
ciella partner och utvalda leverantör av exponeringsmaterial ska ges möjlighet att 
lämna offert på Värdstadens beställningar avseende Citybranding. 

 



 

 

11.8 Värdstaden ansvarar för att ta fram och bekosta övrigt marknadsförings-, inform-
ations-, och skyltmaterial för regional och/eller lokal exponering av Evenemanget 
i enlighet med SM-veckans vid var tid gällande grafiska manual, tillgänglig via SM-
veckans värdstadsguide. Värdstaden bestämmer själv omfattningen av materi-
alet. Detta material innefattar inte Branding avseende Evenemangsområden och 
Tävlingsområden som anges och regleras i punkten 10.6. All exponering och kom-
munikation ska stämmas av med RF innan tryck och publicering. 

 
11.9 Värdstaden ska använda de officiella profilkläderna för SM-veckan som RF tagit 

fram och bekostat enligt punkten 10.5. Värdstaden bestämmer om den därutöver 
önskar beställa ytterligare uppsättningar av SM-veckans officiella profilkläder. Om 
Värdstaden beslutar att den ska använda SM-veckans officiella profilkläder, utö-
ver de RF tagit fram och bekostat, är den skyldig att beställa dem från av RF utsedd 
leverantörs webbshop. 
 

11.10 Värdstaden ska säkerställa att omfattning, placering och storlek m.m. av eventuell 
förekommande reklam eller annan exponering av företag och varumärken på och 
i anslutning till respektive Tävlingsarena inte inkräktar på Evenemangets partner-
struktur eller negativt påverkar SVT:s tv-produktion och därmed tittarnas upple-
velse av tv-sändningen från Evenemanget. Detsamma gäller, med rimlig ansträng-
ning, för eventuell förekommande reklam eller annan exponering av företag och 
varumärken i anslutning till respektive Tävlingsarena. 
 

11.11 Värdstaden ansvarar för att utforma, producera och bekosta ackrediteringskort 
samt all praktisk hantering av ackrediteringen för Evenemangets alla ackredite-
ringskategorier. RF och Värdstaden ska gemensamt komma överens om design 
och utformning av ackrediteringskorten samt vilka personer som tillhör respektive 
ackrediteringskategori enligt punkten 10.7. 
 

11.12 Värdstaden ansvarar för all praktisk hantering kring press och media, såväl hante-
ringen kring ackrediteringen som servicen på plats. Värdstaden ska utse en person 
som är ansvarig för press- och media. Värdstaden ansvarar för att bemanna, mö-
blera och tillhandahålla erforderlig utrustning samt uppkoppling och förtäring på 
aktuella mediecenter. Det ska alltid finnas ett fullt utrustat mediecenter i nära 
anslutning till respektive huvudidrotts Tävlingsarena. RF och Värdstaden planerar 
tillsammans var mediecentren ska vara. Värdstaden ska utse ansvarig för medie-
kontakter.  
 

11.13 Värdstaden ska vid behov tillhandahålla och bekosta lokal för genomförande av 
presskonferens under Evenemanget.  

 

 



 

 

11.14     Värdstaden ska tillsammans med RF och Distriktet planera och genomföra 3–5 
arrangörsträffar för arrangörerna från SF:s evenemangsorganisation (d.v.s. kon-
taktperson för respektive SF, IF:s lokala projektledare och av SF utsedd kommuni-
katör). Värdstaden står för kostnaderna avseende lokal och mat för deltagarna vid 
arrangörsträffarna.  

 
11.15 Värdstaden ansvarar för att i samarbete med RF och Distriktet planera och ge-

nomföra en av RF kvalitetssäkrad evenemangs- och värdskapsutbildning. Utbild-
ningen ska rikta sig till arrangerande IF och rekryterade funktionärer/volontärer 
för Evenemanget. Värdstaden står för konferenskostnader för deltagarna (konfe-
renslokaler och mat) enligt punkt 10.9. 

 
11.16 Värdstaden ska tillhandahålla ett Eventområde för Parternas gemensamma akti-

viteter kopplade till ett Evenemangsområde i Värdstadens citykärna och/eller 
Eventområde på annat strategiskt Evenemangsområde. Syftet är att tillhanda-
hålla exponerings- och aktiveringstillfällen för SM-veckans partners. Eventområ-
det ska planeras utifrån en av RF framtagen skiss som visar förutsättningar och 
behov av yta för Evenemangets fasta aktiveringar som ska ingå på det officiella 
Eventområdet (t.ex. huvudpartners aktiveringar, Aktivas område och SVT:s behov 
av mediautrymme). 

 
11.17 SM-veckans partnerstruktur ska ha en särställning i förhållande till lokala sponso-

rer, innebärande att organisationer i samma bransch inte äger rätt att knytas till 
Evenemanget utan särskilt medgivande från RF. RF ska dock senast sex (6) måna-
der innan Evenemangets startdatum meddela Värdstaden vilka branscher som 
omfattas av denna exklusivitet. 
 
SM-veckans huvudpartners ska erbjudas etablering på SM-veckans officiella 
Eventområde (på max 10 x 10 m) under SM-veckan till självkostnadspris. För priset 
ska SM-veckans huvudpartners få tillgång till internetuppkoppling, elförsörjning 
och eventuella anpassningar på området.  SM-veckans huvudpartners har rätt att 
välja yta före övriga partners och lokala partners.  
 

11.18 Värdstaden åtar sig att tillhandahålla Aktivas område enligt bilaga 4. Syftet med 
Aktivas område är att RF i samarbete med SM-veckans nationella partner Folksam 
ska erbjuda en träffpunkt för SM:s tävlingsdeltagare som tillgodoser olika efter-
frågade behov såsom exempelvis dusch- och omklädningsmöjligheter, garderobs-
förvaring, plats för uppvärmning och tillgång till fysioterapeuter. 

 
11.19 Värdstaden ska svara för bemanning, erforderlig bevakning och säkerhet samt 

nödvändig utrustning som t.ex. ljud och ljus på officiella Evenemangs- och Event-
områden i samråd med RF. Värdstaden ska härvid tillhandahålla förvaringsut-
rymme, utifrån Värdstadens förutsättningar, för partners och utställares utrust-
ning tiden mellan Evenemangs- och Eventområdets stängning och öppning.  
Värdstaden ska tillhandahålla utrustning för den allmänna event- och aktiverings-
ytan (inkluderat eventuell scenutrustning). Värdstaden ansvarar inte för eventuell 
förlust av egendom som förvaras på Evenemangs- och Eventområden.  

 



 

 

11.20 Värdstaden ska tillhandahålla och bekosta relevanta och erforderliga lokala trans-
porter (fordon, chaufförer, parkeringstillstånd och drivmedel) utifrån behov, mel-
lan aktuella Evenemangsområden för RF:s personal samt för Evenemanget viktiga 
samarbetspartners och leverantörer. Behovet av transporter specificeras av RF:s 
och SVT:s projektledare i samråd med Värdstadens projektledare. 
 

11.21 Värdstaden ska ta fram en säkerhets- och trygghetsplan innehållande en kriskom-
munikationsplan för Evenemanget. 
 

11.22  Värdstaden ska miljöcertifiera Evenemanget. Värdstaden väljer leverantör för ar-
betet. RF finansierar miljöcertifieringen enligt 10.10.  

 
11.23 Tv-produktion  

SVT svarar för samtliga produktionstekniska resurser, personal och kostnader för-
knippade med Tv-produktionen av SM-veckan vinter 2025 förutom nedanstående 
infrastruktur och resurser som Värdstaden, inom ramen för budgeten för Evene-
manget, ska ställa till förfogande. SVT tillhandahåller senast 16 månader innan 
Evenemangets genomförande en allmän grundkravspecifikation. En mer detalje-
rad kravspecifikation utifrån den specifika värdstadens förutsättningar kan SVT 
leverera efter genomfört rek.  

 
• Elektrisk kraft. Elektrisk kraft, inklusive framdragning, förbrukning samt el-

aggregat för all SVT:s produktionstekniska utrustning, oavsett var den är pla-
cerad, enligt av SVT för Värdstaden presenterade produktionsplan. 

 

Fiberoptiskt nät. Ett fiberoptiskt nät inom befintlig fiberstruktur i Värdstaden. 
Härvid ska stadsnätet ställas till SVT:s förfogande. Värdstaden skall även stå 
för fiber om tävlingar förläggs till annan ort inom regionen med befintligt 
stadsnät. SVT svarar – för undvikande av missförstånd – själv för den ändut-
rustning som erfordras för SVT:s nyttjandet av det fiberoptiska nätet.   

Följande ska finnas på varje Tävlingsarena som Värdstaden befintliga fiber-
struktur sträcker sig till: 

o Single mode 

o Kontakttyp SC 

o UPC slipning/Blå kontakt 

o Dämpning max 5 db 

o Mätprotokoll för våglängd 1310 och 1550. 

 

 

 



 

 

• Kontribution. Värdstaden ansvarar också för att upphandla tjänsten avse-
ende kontributionen till SVT i Stockholm. Upphandlingen ska garantera en 
kapacitet på 10 Gb och måste ha absolut högsta prioritet (QoS) i leverantö-
rens nät. Den måste m a o, var helt fri från tappade paket (tappade paket 
innebär att det blir en svart ruta i tv:n, vilket inte är acceptabelt). 
 

• Byggnationer. Samtliga för SVT:s produktion erforderliga byggnationer, vilka 
främst innefattar – men inte är begränsat till – kameraplattformar, kommen-
tatorshytter, SVT:s studio och om nödvändigt kamerakranar.  

 
• Bevakning. Värdstaden ska anlita ett bevakningsbolag, som godkänts av SVT, 

med uppdrag att hantera bevakning av SVT:s produktionsutrustning ”on site” 
kvällar samt nätter.   

 
• Utrymmen/Mediecenter. Relevanta ytor/mediecenter för SVT:s tekniska re-

surser såsom OB-bussar, följebilar, satellit-upplänkar och journalister i en 
omfattning som förväntad mediebevekaning kräver. Värdstaden ska även till-
handahålla tekniska hjälpmedel och enklare förtäring till SVT:s personal. Pla-
neringen av ytor/mediecenter ska ske i samråd med SVT:s projektledare.  
 

• Ljus. Ett för TV-produktion godkänt ljus skall finnas på Tävlingsarenorna. 
 
• SVT-värd. En SVT-värd som kan bistå SVT-personal med allehanda assistens 

under Evenemanget (från och med start av etablering till och med av etable-
ring genomförts).  

 
• Transporter. Relevanta och erforderliga lokala transportresurser (fordon, 

chaufförer och drivmedel) för SVT:s personal enligt av SVT presenterande 
närmare angivna behov. Behovet av transporter specificeras i samråd med 
den lokala projektledaren.  
 

• TV-studio. En TV-studio på ändamålsenlig plats i Värdstaden, vilken ska fun-
gera som en bas för SVT:s sändningar från Evenemanget. Valet av plats sker 
helt och hållet utifrån SVT:s journalistiska bedömning.  

 VÄRDSTADENS RÄTTIGHETER 

12.1  Värdstaden har rätt att efter godkännande av RF träffa avtal om lokala/regionala 
samarbeten med sponsorer avseende Evenemanget. RF:s partnerstruktur med 
aktuella rättigheter för officiella partners (lokala sponsorer) ska presenteras av RF 
för Värdstaden senast sex (6) månader innan Evenemangets genomförande. Där-
utöver äger respektive SF de kommersiella rättigheterna till sina SM, vilket kan 
innebära SF:s sponsorer erhållit branschexklusivitet. Värdstaden är medveten om 
att detta kan innebära begränsningar i Värdstadens möjligheter att erbjuda lokala 
sponsorer exempelvis Arenaskyltar. 



 

 

 
12.2 Värdstaden har rätt att använda SM-veckans grafiska profil i enlighet med RF:s vid 

var tid gällande grafiska manual för SM-veckan och kommunicera att de är 
Värdstad för Evenemanget. Parterna ska samråda om när kommunikationen kan 
påbörjas. 

 
12.3 Värdstadens namn ska integreras i den officiella logotypen för Evenemanget och 

ska nyttjas av Parterna i all kommunikation för Evenemanget i syfte att nå nation-
ell täckning.  
 

12.4 Värdstaden har rätt att inför Evenemanget använda Bildbyråns bilder från tidigare 
SM-veckor samt genrematerial i alla sammanhang där SM-veckan marknadsförs. 
Bilder får inte överlåtas till tredje part så som media, sponsor eller liknande. RF 
tillhandahåller riktlinjer för användandet av Bildbyråns bilder. 
  

12.5 Värdstaden har, efter att särskild överenskommelse träffats med RF avseende pla-
cering och utformning av exponeringsmaterial, rätt att nyttja Tävlingsarenorna för 
sin kommunikation i syfte att nå ut som Värdstad för Evenemanget i nationell me-
dia. RF och Värdstaden ska samverka för att varumärket SM-veckan tillsammans 
med Värdstaden och huvudpartners synliggörs som tydliga avsändare av Evene-
manget på samtliga Tävlingsområden och Evenemangsområden. 

 
12.6 Värdstaden erhåller nationella reklamrättigheter i form av minst två (2) Arena-

skyltar på samtliga Tävlingsarenor att nyttja för egen lokal/regional försäljning al-
ternativt egen marknadsföring av staden. Arenaskyltarna anpassas efter respek-
tive Tävlingsarenas specifika förutsättningar och bekostas av Värdstaden eller 
Värdstadens officiella partners (lokala sponsorer). 

12.7 I samband med SM-veckan vinter har entrékonceptet ”SM-mössan” blivit mycket 
uppskattat av deltagande SF och arrangörsföreningar. Konceptet innebär att 
Värdstaden tillsammans med arrangörsföreningarna får möjlighet att sälja en 
mössa med SM-veckans logotype som ger köparna tillträde till samtliga SM-täv-
lingar i mån av plats. RF och Värdstaden ska gemensamt komma överens om mös-
sans utformning. Mössan får inte exponeras med kommersiella budskap.  

Värdstaden har rätt att välja leverantör för inköp av mössor/buffar samt hur 
många mössor man vill sälja. Med fördel kan arrangörsföreningarna få tillstånd 
att sälja mössor mot provision. Utformningen av den ekonomiska modellen för 
entrékonceptet ska godkännas av RF utifrån kriterierna som är specificerade ne-
dan. Föreningarnas provision samt fördelning av entréintäkter regleras i avtal 
mellan Värdstaden och arrangören (IF/SF), i samråd med RF.  

Försäljningen av mössor ska finansiera inköp och marknadsföring av mössan. 
Minst 75 procent av överskottet av försäljningen av mössor ska gå till deltagande 
arrangörsföreningar alternativt till SF som själva arrangerar sin SM-tävling. RF ska 
hjälpa Värdstaden att ta fram en marknadsmässig fördelningsmodell mellan id-
rotterna, vilken bygger på erfarenhet från tidigare evenemang. Återstående intäkt 
kan Värdstaden disponera i budgeten enligt överenskommelse med RF. Värdsta-
den ansvarar för den ekonomiska redovisningen av försäljningen av mössor vilket 
bl.a. omfattar att moms redovisas på ett korrekt sätt.  



 

 

12.8  Värdstaden avgör om den önskar genomföra en invigning och/eller avslutningsce-
remoni inom ramen för Evenemanget och ansvarar då också för genomförande 
och kostnader för dessa aktiviteter. Kostnaderna ska inte belasta den för Evene-
manget beslutade budgeten. 

 EKONOMI 

13.1 Respektive Part ansvarar för de kostnader Part har med anledning av Parts åta-
ganden i Avtalet, om inte annat framgår av Avtalet.  

 
13.2 Värdstaden svarar för kostnader för Evenemangets genomförande och Värdsta-

dens åtaganden enligt Avtalet. Värdstaden har en avsatt budgetram för genom-
förandet av Evenemanget och för Värdstadens åtagande enligt Avtalet om [...] 
miljoner kr. Denna budgetram ska täcka samtliga Värdstadens kostnader för Eve-
nemanget, om inte annat uttryckligen framgår av Avtalet. Kommunens bud-
getram för Evenemanget kan endast utökas om Styrgruppen är enig samt om 
kommunen fattar ett sådant kompletterande beslut.   

 
13.3 Budgetramen omfattar inte kostnader för arbete för den lokala projektledaren 

och övriga personella resurser som ska ingå i det lokala projektarbetet med Eve-
nemanget, inklusive men inte begränsat till lön och tillkommande skatter och 
avgifter. 
  

13.4 Budgetramen omfattar inte hyra av kommunala anläggningar och Tävlingsarenor 
för Evenemanget.  
 

13.5 Till undvikande av missförstånd omfattar inte budgetramen heller anpassningar 
som varit förutsättningar för Evenemangets placering i staden avseende Täv-
lingsarenornas SM-status för Evenemangets huvudidrotter enligt bilaga 1.  

 
13.6 Värdstaden ska utge en rättighetsersättning om 650 000 kronor till RF. Denna 

kostnad omfattas av budgetramen och är ett stöd direkt kopplat till RF:s åtagan-
den under Evenemanget. RF ska fakturera Värdstaden rättighetsersättningen 
senast tre månader innan genomförandet av Evenemanget. 

 
13.7 Värdstaden ska avsätta 700 000 kronor inkl. moms från den angivna budgetra-

men för tjänster avseende tv-grafik och resultatrapportering. Med tv-grafik och 
resultatrapportering menas grafiktjänster gällande tidtagning, informationshan-
tering samt resultathantering kopplat till tv-produktion av Evenemanget. Faktu-
rering sker direkt från den av RF och SVT upphandlade leverantören.  
 

13.8 Parterna ska dela på kostnaderna för en turistekonomisk undersökning och en 
mätning av medieeffekterna, varvid RF ska stå för 50 procent och Värdstaden 50 
procent av totalkostnaden. Parterna ska gemensamt godkänna erhållen offert.  

 



 

 

13.9 Parterna ska också dela på kostnaderna, och stå för 50 procent av totalkostna-
derna var, för en gemensam partnerträff i samband med genomförandet av SM-
veckan där både centrala partners och lokala sponsorer får delta. Värdstadens 
kostnader ska rymmas inom budgetramen. 

 AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID 

14.1 Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande: 

• om den andra Parten i väsentligt avseende brister i fullgörelse av sina skyl-
digheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom skälig tid efter skriftlig 
anmodan därom, eller 

• om förutsättningarna för Avtalet ändras i något för Parten väsentligt hänse-
ende, eller 

• om Part är förhindrad genom lag eller myndighetsbeslut att – helt eller del-
vis – fullgöra sina skyldigheter eller nyttja sina rättigheter enligt detta Avtal.  

 
14.2 RF har därutöver rätt att säga upp Avtalet till förtida upphörande med ome-

delbar verkan i följande situationer: 

• om RF:s avtal med SVT sägs upp till förtida upphörande, eller 

• om SVT avstår från att producera Evenemanget. 

RF har endast rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 14.2 fram till tolv (12) månader 
innan genomförandet av Evenemanget.  

 ANSVARSBEGRÄNSNING 

15.1 Parts skadeståndsansvar i anledning av detta Avtal är begränsat till ersättning för 
direkt skada och ingen av Parterna ansvarar för indirekt skada såsom utebliven 
vinst.  

15.2 Begränsningen enligt 15.1 gäller dock inte om Part orsakat skadan uppsåtligen eller ge-
nom grov vårdslöshet. 
 

15.3 Part måste framställa ersättningsanspråk till den andra Parten inom 6 månader från 
skadetillfället för att Part ska kunna göras ansvarig. 

 

 BEFRIELSEGRUNDER 

16.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt 
detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befriande om-
ständighet”) som Part ej råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så 
snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. 

 
16.2 Såsom Befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytill-

kommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i telekommu-



 

 

nikation, smittsam sjukdom till följd av virus, bakterier, parasiter eller andra organ-
ismer, om den smittsamma sjukdomen har klassats som en pandemi eller förstående 
hot om sådan smittsam sjukdom samt därmed jämställda omständigheter. 
 

16.3  För att få befrielse enligt 16.1 ovan ska Part utan dröjsmål meddela den andra 
Parten skriftligen härom. 

 
16.4 Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger Part under angivna om-

ständigheter rätt att häva Avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse 
enligt Avtalet försenats med mer än fyra veckor.  
 

 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyl-
digheter enligt detta Avtal utan den andra Partens skriftliga godkännande. 

 PERSONUPPGIFTER 

 Part är införstådd med och accepterar att Part kan komma att registrera inform-
ation om sådana kontaktpersoner, företrädare för Part och/eller andra personer 
som utpekas eller presenteras av Part i samband med detta Avtal. Parts behand-
ling av personuppgifter i enligt ovan sker i enlighet med gällande lag och i syfte 
att fullgöra Avtalet mellan Parterna. Det åligger Part att i vederbörlig ordning in-
formera sådana personer som berörs härav samt för Parts räkning att inhämta 
erforderliga tillstånd och medgivanden. 

 MEDDELANDEN OCH OMBUD 

19.1 Meddelanden avseende Avtalets tillämpning ska översändas genom rekommen-
derat brev eller e-post till Parternas i ingressen angivna eller senare ändrade 
adresser. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda  

• om avsänt med rekommenderat brev: 3 dagar efter avlämnande för post-
befordran; och  

• om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen be-
kräftats. 

 
19.2 Adressändring ska meddelas Part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse. 

 
19.3 Ombud för RF är projektledare […] och för Värdstaden […]. Ombuden har behö-

righet att företräda RF respektive Värdstaden i alla frågor som rör Avtalet i enlig-
het med vad som föreskrivs i Avtalet. Ombuden har dock inte rätt att förändra 
innehållet i detta Avtal.  

 

 



 

 

 ÄNDRINGAR I AVTALET 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och behörigen undertecknade av Parterna. 

 FULLSTÄNDIG REGLERING 

 Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet er-
sätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 

 BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte 
innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten vä-
sentligen påverkar Parts rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, skälig jämk-
ning i Avtalet ske. 

 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

23.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 
 

23.2 Tvist i anledning Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt 
som första instans. På detta Avtal ska svensk lag tillämpas.  

 
23.3 Om tvist uppstår i anledning av Avtalet ska Evenemanget fortsatt genomföras oak-

tat om tvisten ännu inte avgjorts. Frågan ska då under tvistetiden hanteras så att 
syftet med SM-veckan kan uppfyllas, d.v.s. att Evenemanget genomförs.   

 AVSLUTNING 

 Av detta Avtal har två (2) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan 
Parterna. 

Stockholm (datum)   […] (datum) 
 
 
 
Stefan Bergh    [...]?? 
 
Sveriges Riksidrottsförbund   […] kommun 
Generalsekreterare   Kommundirektör 
 
 
 
 
Malin Järf    [...]?? 
 
Sveriges Riksidrottsförbund   […] kommun 
Stabschef    […] 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martina Lindberg 
Handläggare 
033-35 82 72 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-06-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00038 1.1.3.0 
 

  

 

SM-veckan 2025 - avtal med Riksidrottsförbundet 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker det upprättade avtalet mellan 
Riksidrottsförbundet och Borås Stad och översänder detsamma till 
Kommunstyrelsen för beslut. Fritids- och folkhälsonämnden vill också betona att 
arrangemanget är en angelägenhet för hela Borås stad och dess nämnder och bolag.  

Ärendet i sin helhet 
Borås har åter möjligheten att stå värd för SM-veckan 2025.  
Efter ansökan från Staden hösten 2021 har vi nu fått ett avtalsförslag från 
Riksidrottsförbundet (RF) gällande att arrangera SM-veckan vinter 2025. 
 
Borås Stad tilldelades SM-veckan vinter 2021 som på grund av pandemin fick 
ställas in med kort varsel. Alla förberedelser och investeringar gjordes, men vi fick 
aldrig möjligheten att genomföra evenemanget och visa vilken fantastisk 
vinteridrottsstad Borås är. 
Borås Stad har tidigare arrangerat två SM-veckor sommar, 2014 och 2017, med stor 
framgång och nu har vi möjligheten att genomföra den sydligaste vinterveckan 
någonsin! 
 
Arrangemanget är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges 
Television (SVT) i samverkan med berörda specialidrottsförbund (SF) och 
värdstaden.  
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i 
olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter 
respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är 
öppen för RF:s medlemmar, 71 SF vilka representerar upp emot 210 olika idrotter 
(grenar). Genom SM-veckan ökar intresset för svenska mästerskapen genom att 
större och mindre idrotter samlas under ett gemensamt evenemang. Många 
människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och 
framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden 
under en vecka.  
 
Avtalet med RF kan inte signeras förrän vi har ett beslut från Kommunstyrelsen 
Borås Stad gällande nedan begärda medel. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har begärt 10 milj kr i driftbudgeten och 2 milj kr i 
investeringsbudgeten 2025 för att genomföra arrangemanget. 

Beslutsunderlag 
1. Avtal med Riksidrottsförbundet 
2. Budget 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Mia Wallengren 
Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr FOFN 2021-00038 1.1.3.0 

SM-veckan 2025 - Avtal med Riksidrottsförbundet 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker det upprättade avtalet mellan 
Riksidrottsförbundet och Borås Stad och översänder detsamma till 
Kommunstyrelsen för beslut. Fritids- och folkhälsonämnden vill också betona att 
arrangemanget är en angelägenhet för hela Borås stad och dess nämnder och 
bolag.  

Sammanfattning av ärendet 
Borås har åter möjligheten att stå värd för SM-veckan 2025.  Efter ansökan från 
Staden hösten 2021 har vi nu fått ett avtalsförslag från Riksidrottsförbundet (RF) 
gällande att arrangera SM-veckan vinter 2025. 
 
Borås Stad tilldelades SM-veckan vinter 2021 som på grund av pandemin fick 
ställas in med kort varsel. Alla förberedelser och investeringar gjordes, men vi fick 
aldrig möjligheten att genomföra evenemanget och visa vilken fantastisk 
vinteridrottsstad Borås är. 
 
Borås Stad har tidigare arrangerat två SM-veckor sommar, 2014 och 2017, med 
stor framgång och nu har vi möjligheten att genomföra den sydligaste 
vinterveckan någonsin! 
 
Arrangemanget är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges 
Television (SVT) i samverkan med berörda specialidrottsförbund (SF) och 
värdstaden.  
 
Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i 
olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, 
vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan 
är öppen för RF:s medlemmar, 71 SF vilka representerar upp emot 210 olika 
idrotter (grenar). Genom SM-veckan ökar intresset för svenska mästerskapen 
genom att större och mindre idrotter samlas under ett gemensamt evenemang. 
Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i 
media och framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i 
värdstaden under en vecka.  
 
Avtalet med RF kan inte signeras förrän vi har ett beslut från Kommunstyrelsen 
Borås Stad gällande nedan begärda medel. 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2022-06-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Fritids- och folkhälsonämnden har begärt 10 milj kr i driftbudgeten och 2 milj kr i 
investeringsbudgeten 2025 för att genomföra arrangemanget.  

Beslutsunderlag 
1. Avtal med Riksidrottsförbundet 

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Mia Wallengren 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2022-06-16.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2022-06-17. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare  
 



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ändring av detaljplan för Hevea 6 (Nordskogen)  
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen. 

 

 

 
Datum 

2022-08-03 Kerstin Hermansson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00137 3.1.1.1 Programområde 04 
Handläggare: Jan Petersson 

 
Datum 

2022-07-18 Bengt Himmelmann   
  Chef Strategisk samhällsplanering 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00137 3.1.1.1 

  

 

Ändring av detaljplan för Hevea 6 (Nordskogen)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplanen. 

Sammanfattning  
En ansökan om ändring av detaljplan har inkommit där den sökande vill bygga 
logistik- och industrifastighet. Exploatören vill också möjliggöra en större 
byggrätt genom att ändra detaljplanen genom att pröva möjligheten att ta bort 
prickmark. På fastigheten finns också ett stickspår som ansluter till 
Älvsborgsbanan. Stickspåret vill exploatören använda för godstrafik men för att 
nyttja verksamhetsområdet på bästa sätt vill exploatören flytta på delar av 
spåren för att optimera nyttan. Exploatören vill också ändra på allmän 
platsmark, i detta fall en gata (som inte är byggd) för att optimera områdets 
möjlighet att bygga logistik- och industrilokaler. 

Förslaget är i linje med Borås Stads översiktsplan och ändringen av detaljplanen 
bedöms vara lämplig att genomföra. Ett avtal om markreservation finns och har 
undertecknats av kommunen och exploatören.  

 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om ansökan om planbesked 
för fastigheten Heveva 6.    220201 
 

 
 

Beslutet expedieras till 
1. sbf.diarium@boras.se  
2. detaljplanering@boras.se  
 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef Strategisk samhällsplanering  

 









79
60

0

14710
0

800
0



Skala: 1:4000
Datum: 2021-10-14

Bilaga 1
Tillhörande markreservation del av Hevea 6



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Planbesked för Sik 1:83 och Fristads Prästgård 1:115 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet 

 

 

 
Datum 

2022-08-03 Kerstin Hermansson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00415 3.1.1.1 Programområde 04 
Handläggare: Susanne Möller Arneborg 

 
Datum 

2022-06-28 Bengt Himmelmann   
  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00415 3.1.1.1 

  

 

Planbesked för Sik 1:83 och Fristads Prästgård 1:115 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet 

Ärendet i sin helhet 
Området ligger i Fristad söder om Nya Kyrkvägen med närhet till centrum med 
kommunal och kommersiell service samt kollektivtrafik. Det finns gång och 
cykelbana längs med Nya Kyrkvägen till Fristad centrum.  
 
I bilagan till planbeskedet visas inspirationsbilder med byggnader i trä. Det är 
positivt om byggnaderna byggs i material med låg klimatpåverkan exempelvis 
trä. Byggnation har höga koldioxidutsläpp vilka är viktiga att minimera.  
 
I en digital medborgarenkät har flera pekat ut området lämpligt för bostäder. I 
arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av serviceorter som just 
nu är på remiss är området utpekat som ett lämpligt område att undersöka 
närmare för bebyggelse. Det finns viktiga naturvärden, men om värden finns i 
just detta område är inte kartlagd.  
 
Översiktsplanen bygger på en flerkärnig struktur där Fristad är en av fyra 
serviceorter som ska utgöra en större tyngdpunkter vad gäller invånare och 
service vid sidan av staden Borås. För att stärka orterna och den service som 
finns där behöver orterna växa med fler invånare. Sammantaget så ligger 
planbeskedet i linje med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om planbesked, 20220429 
2. Bilaga planbesked, 20220429 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef för Strategisk samhällsplanering 



Anvisningar på nästa sida

DP

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetens adress

Personnummer/OrganisationsnummerSökandens namn Telefon dagtid

E-post

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Faktureringsadress (om annan än postadress ovan)

Eventuell kontaktperson (namn och telefonnummer)

3. Beskrivning
Kort beskrivning av området och tänkt användning

Sökandes underskrift / betalningsansvarig

Datum

Namnförtydligande

6. Sökandes underskrift

5. Bilagor
Översiktskarta (obligatorisk)

Annan bilaga (ange vilken)

Situationsplan (obligatorisk) Skiss/Illustration/Volymstudie etc. (obligatorisk)

4. Anslutning till
Kommunalt vatten och avlopp Enskilt vatten och avlopp

2. Förslaget avser
Enbostadshus

Handel

Upphäva fastighetsindelningsbestämmelse

Flerbostadshus

Industri / lager

Rad- / par- / kedjehus

Kontor

Annan byggnad eller anläggning

Studentbostadshus

Hus för äldre eller funktionshindrade

Ansökan om 
PLANBESKED

Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås
eller via e-post till:
detaljplanering@boras.se

S

1. Fastighet och sökande

kandes underskrift / betalningsansvarig

um

Borås Sik 1:83, Borås Fristads prästgård 1:115 Fristad Bygg AB, Prästlönetillgångarna i Skara stift

Nya kyrkvägen / prästskogsvägen

Sjöson Projektutveckling AB 559165-4172 0733348009

Kaserntorget 6 c/o Milega 41118 Göteborg

✔ ✔

✔

Presentation innehållande obligatoriska handlingar, beskrivning och referensprojekt.

20220429

Magnus Uvnäs

✔

✔

Se bilaga.
Utvecklingsområde inom gällande översiktsplan där Sjöson tillsammans med prästlönetillgångarna har ritat fram ett 
förslag med bostäder och LSS-boende.

✔ ✔ ✔

magnus.uvnas@sjoson.se

Magnus Uvnäs 073 334 80 09



Avgifter

Anvisningar till blanketten
1. Fastighet och sökande

Ansökan om PLANBESKED

Information och anvisningar
Bilagor

Sökandes underskrift
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Planbeskedsansökan för Nagelskivlingen 10 samt 
direktanvisning av del av Torpa-Sjöbo 2:1. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten i planbeskedsansökan för att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
fastigheten Nagelskivlingen 10 samt att avslå direktanvisning för del av Torpa-
Sjöbo 2:1 

 

 
Datum 

2022-08-03 Kerstin Hermansson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00440 3.1.1.1 Programområde 04 
Handläggare: Jan Petersson 

 
Datum 

2022-06-21 Bengt Himmelmann   
  Chef Strategisk samhällsplanering 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768 88 82 76 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00440 3.1.1.1 

  

 

Planbeskedsansökan för Nagelskivlingen 10 samt 
direktanvisning av del av Torpa-Sjöbo 2:1. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 
möjligheten i planbeskedsansökan för att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
fastigheten Nagelskivlingen 10 samt att avslå direktanvisning för del av Torpa-
Sjöbo 2:1 

Sammanfattning 
Exploatören ansöker om att få bygga flerbostadshus på fastigheten 
Nagelskivlingen 10 och del av Torpa-Sjöbo 2:1. Förslaget avser tre stycken 
lamellhus med cirka 70 stycken lägenheter där stora delar av parkeringen sker 
under mark. Fastigheten Nagelskivlingen 10 är i privat ägo medan Torpa-Sjöbo 
2:1 ägs av kommunen och används idag som parkmark. Delen, som avser 
Torpa-Sjöbo 2:1, önskade exploatören att det skulle ske som direktanvisning. 
 

Planbeskedsansökan för Nagelskivlingen 10 
Sammantaget är förslaget att ge ett positivt planbesked för fastigheten 
Nagelskivlingen 10. Ansökan stämmer överens med översiktsplanen som pekar 
ut norra Sjöbo som ett förtätningsområde och har dessutom nära till 
kollektivtrafik.  
 
På platsen finns idag en nedlagd affär, tillhörande parkering och en grönyta 
med flera större träd. Bostäder som ersätter affären och parkeringen ger större 
sociala värden till platsen och omgivningen. Dock bör möjligheten till småskalig 
handel finnas kvar.  
 
Gestaltningen behöver knyta an och förhålla sig till omgivningen och dess 
bebyggelse. Omgivande bebyggelse är cirka 3,5–4,5 våningar hög. Ny 
bebyggelse bör hålla sig runt detta. 
 
Söder om Nagelskivlingen 10, intill korsningen, finns en gräsyta som ägs av 
Borås Stad och som inte fyller någon större funktion. Det kan vara lämpligt att 
flytta delar av bebyggelsen hit och behålla grönytan norrut. Det finns ledningar 
här som kan komma att behöva flyttas.  
 
I ett planarbete kan en dagvattenutredning samt en översiktlig 
markmiljöutredning behöva göras. 
 
 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Direktanvisning för del av Torpa-Sjöbo 2:1 (Grannalaget) 
Sammantaget föreslås direktanvisningen för Torpa-Sjöbo 2:1 att avslås. 
Direktanvisningen avser parken Grannalaget, som ligger intill och norr om 
Nagelskivlingen 10. Grannalaget ingår i grönområdesplanen som ett klass 3-
område och pekas även ut som en viktig tillgänglig yta för rekreation i studien 
för tillgängliga ytor för rekreation på Sjöbo. Den bidrar dessutom till flera 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald. I parken syns också tydliga spår av 
användning och passage. När Sjöbo växer är det viktigt att ha god tillgång till 
närparker och områden för rekreation. Grannalaget är således viktig för 
närområdet och ska bevaras.  
  
 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om ansökan om planbesked 
för Nagelskivlingen 10, Torpa Sjöbo 2:1   2022-05-11 
 

 
 

Beslutet expedieras till 
1. sbf.diarium@boras.se 
2. detaljplanering@boras.se  

 
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef Strategisk samhällsplanering 

 

















 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över planbesked för Viared 7:9 (Lundaskog) 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbesked för Viared 7:9 

 

 

 

 
Datum 

2022-08-03 Kerstin Hermansson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Annette Carlson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00367 3.1.1.1 Programområde 04 
Handläggare: Karin Graad 

 
Datum 

2022-06-14 Bengt Himmelmann   
  Avdelningschef 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00367 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över planbesked för Viared 7:9 (Lundaskog) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbesked för Viared 7:9 

Ärendet i sin helhet 
Platsen är intressant för en vidareutveckling av Lundaskog med ytterligare 
bostäder. Det aktuella området ligger i utvecklingsstråket mot Sandared och det 
finns god kollektivtrafik, vilket innebär att ansökan stämmer bra med 
översiktsplanens (ÖP) intentioner och idéer om utvecklingsstråk mot 
serviceorterna. Området är dock utpekat som grönområde (Klass 2)  i 
översiktsplanen, vilket dels kan kräva kompensationer och dels kräva ett utökat 
förfarande då platsen för ansökan inte har stöd i ÖP.  
 
Väg 180 är tänkt att dras söder om området. Detta är viktigt att ta hänsyn till 
vid planering av området, exempelvis kopplat till buller. 
 

 
Översiktskarta 
 
Lundaskog är inte kopplat till dagvattensystemet. Dagvattenlösningar för 
området kan därför bli kostsamma. Det kan också behövas tryckstegring för att 
försörja området med vatten. Luftledningen som går genom området behöver 
tas hänsyn till genom anpassning av tomternas placering, alternativt flyttas på. 
En transformatorstation kommer också att behövas. De mest kostnadsdrivande 
frågorna för projektet bedöms vara kopplade till luftledningen och teknisk 
infrastruktur så som utbyggnad av dagvattennätet. 
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Det är långt till närmaste lekplats och det kan därför finnas behov av att anlägga 
en i området. Det kan också krävas kompensation eftersom motionsleder går 
genom området som kan komma att påverkas. Lederna behöver fortsatt hänga 
ihop med det övriga nätet. 
 
Den samlade bedömningen för förslaget är att ge ett positivt planbesked. 
Kommunstyrelsen tillstyrker planbesked för Viared 7:9. 
 

Beslutsunderlag 
1. Planansökan, 2022-04-12 
 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Remissyttrande över Borås stads Miljöprogram 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker Miljöprogrammet med kommentarer. 

 

 

 
Datum 

2022-08-04 Tom Andersson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Niklas Arvidsson  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2022-00470 3.2.1.0 Programområde 05 
Handläggare: Susanne Möller Arneborg 

 
Datum 

2022-07-18 Bengt Himmelmann   
  Avdelningschef 

 

SP5 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 
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2022-08-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 

  

 

Remissyttrande över Borås Stads Miljöprogram 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker Miljöprogrammet med kommentarer. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har i dagsläget miljömål men det har saknats ett helhetstänk och ett 
övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens miljöarbete. 2021 begärdes 
en förlängning av nuvarande miljömål med ett år för att hinna omstrukturera 
arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument som innefattar stora 
delar av stadens miljöarbete. Miljöprogrammet är det dokumentet som ska hålla 
ihop strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 
klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan. 

Miljöprogrammet kommer när det är antaget att ersätta befintliga miljömål och 
miljöpolicyn.  

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 
miljöområdet. När Miljöprogrammet är antaget är det önskvärd med samlat 
information om alla mål och åtagande inom miljöområdet på intranät och på 
den externa hemsidan. Det är bra att Miljöprogrammet även innehåller 
miljöpolicyn som innan var ett eget styrdokument.  

Miljöprogrammet beskriver ett samlat arbetssätt för miljöfrågor inom 
kommunkoncernen som är tillitsbaserat. Detta är väldigt bra, men det är viktigt 
att påpeka att det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och 
vägledning från miljöförvaltningen. 

Kommunstyrelsen är representerad i den expertgrupp som har bidragit i 
framtagandet av Miljöprogrammet och deltar gärna även i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss av Borås Stads Miljöprogram från Miljö- och konsumentnämnden, 
20220520 

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se 
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Tom Andersson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef för strategisk samhällsplanering 

 









Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet 
 

Miljöprogrammet behandlar våra nationella miljömål samt den ekologiska dimensionen av de 
globala målen i Agenda 2030. Mål och delmål som är relevanta för Borås Stad att arbeta med 
redovisas nedan. De mål som endast gäller internationella, sociala eller ekonomiska delar har 
utelämnats och behandlas i andra delar av kommunens arbete.  
 
Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för 
hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen 
har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och 
följas upp på nationell nivå. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. I miljöprogrammet är fokus på den ekologiska dimensionen i Agenda 2030. 
Miljöprogrammet utgår från följande mål och delmål i Agenda 2030: 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
Delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka återanvändning 
Delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning 
Delmål 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 
Delmål 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Delmål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla 
Delmål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering 
Delmål 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv 
Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer 
Delmål 11.6 Minska städers miljöpåverkan 
Delmål 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Delmål 12.1 Implementera det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 
Delmål 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser 
Delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 
Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant 
Delmål 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
Delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 
Delmål 13.B Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och 
förvaltning 



 
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 
Delmål 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar 
Delmål 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer 
Delmål 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem 
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning 

 
Nationella miljömål 
Generationsmålet tillsammans med våra 16 nationella miljömål behandlar de ekologiska delarna i 
Agenda 2030 och är förtydliganden och preciseringar gällande våra svenska förutsättningar att 
efterleva den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.  

Generationsmålet 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser.” 

Utöver generationsmålet utgår Miljöprogrammet ifrån följande nationella miljömål: 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Övriga nationella miljömål arbetar strategin inte mot direkt. Dessa är Skyddande ozonskikt, Säker 
strålmiljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Storslagen 
fjällmiljö. 

Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål  
Åtaganden för Borås Stad ej beslutade vid remissutskick.  

Styrdokument 
Som underlag till Miljöprogrammet ligger också stadens alla nuvarande styrdokument där 
innehållet påverkar något eller några av våra tre strategiska huvudområden.   
 

 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

Missiv 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-05-10 

Dnr 
2022-1430  

Mikael Lund, 033-35 35 64 
Mikael.lund@boras.se 

  

 
  

 
 
 

Missiv till remiss Miljöprogram 

Remissprocess  
 
Obligatoriska remissinstanser:  
Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern  
Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige  
 
Valfria remissinstanser:  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Allmänheten via Borås Stads hemsida  
 
Remisstid:  
Sista svarsdatum är den 31 augusti 2022.  
Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar arbetas in 
i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om programmet, som sedan 
skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige.  
 
Svar:  
Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2022-1430 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag 
som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas 
tillsammans med nämndens/styrelsens beslut.  

När ni svara så tänk på: 

• Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt. 
• Svara med hänvisning till sidnumrering. 
• Ta upp både det som ni ser som styrkor i miljöprogrammet och det ni tycker 

saknas eller behöver ändras. Motivera kortfattat. 
• Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning 
• Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  



 
Sida 
2(4) 

Datum 
2022-05-10 

Dnr 
2020-1430 

 

Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om miljöprogrammet? 
• Vad anser ni om de gemensamma målen? 
• Vad tycker ni om arbetssättet med genomförande, uppföljning och samordning? 
• Hur kan er organisation bidra, exempelvis i expertgruppen? 

 
Frågor:  
Frågor kan besvaras av handläggare:  
Mikael Lund, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: mikael.lund@boras.se 
Telefon: 033-35 35 64 
Nina Lundin, allmänna frågor, program, handlingsplaner och mål  
Mejladress: nina.lundin@boras.se  
Telefon: 0734-327848 
 
Underlag:  
Bilaga. Remissversion Miljöprogram inklusive bilaga (1)  

Bakgrund  
 
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. För att långsiktigt bevara och 
skydda våra resurser och ekosystemtjänster behöver vi planera, konsumera och agera 
hållbart. Minskad biologisk mångfald och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår 
närmiljö är exempel på konsekvenser av en ohållbar användning av naturresurser, 
både historiskt och i nutid. Även Borås Stad som organisation och kommunens 
invånare använder sig av jordens resurser på ett ohållbart sätt. Vi är en del av 
problemet, men också en del av lösningen. Genom ett framgångsrikt miljöarbete ska 
vi lägga grunden för ekologisk hållbarhet och skapa en stad med hög livskvalitet där 
luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer variationsrika.  
 
Borås Stad har under en lång tid varit drivande i miljöarbetet och ska fortsatt vara en 
av Sveriges ledande miljökommuner. Borås Stad har i dagsläget miljömål men det 
saknas ett helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål med ett år för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument som 
innefattar stora delar av stadens miljöarbete.  Miljöprogrammet ingår i stadens 
samlade miljö- och klimatarbete tillsammans med övriga styrdokument som 
exempelvis energi- och klimatprogrammet, avfallsplan och VA-plan.  
 
En omvärldsanalys av andra kommuners miljöarbete och vårt interna arbete har 
mynnat ut i ett miljöprogram som utgår ifrån globala-, nationella-, regionala- miljömål 
och lokala åtaganden. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, 
Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion, för hur Borås Stad ska intensifiera arbetet 
med att minska övergripande negativ miljöpåverkan, skapa hälsosamma livsmiljöer, 
minska negativa effekter på biologisk mångfald och arbeta efter en mer strukturerad 
process. Vi ska skapa en organisation och ett samhälle som är mer motståndskraftiga 
mot förändringar i vår miljö.  
 
Inom ramen för miljöprogrammet ska stadens verksamheter ansvara för att ta fram 
handlingsplaner, miljöberättelser och åtgärder. Arbetet genomförs med stöd av en 
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expertgrupp med specialkompetens inom utvalda områden och en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet.  
Verksamheterna ska integrera arbetet med miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande 
Miljöprogrammet på respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå 
nämnd eller styrelse i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. Miljö– och 
konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Borås stads Miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy vilka miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att 
revidera och följa upp.  
 
Vi har förhoppningar om att vårt förslag till miljöprogram som nu går på remiss leder 
till att vi uppnår mål och åtaganden samt en ökad handlingskraft och nya arbetssätt i 
stadens miljöarbete. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef
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1 Inledning  
Borås Stad skall vara drivande och ledande inom miljöområdet. Med vårt 
gemensamma miljöarbete vill vi skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och 
djurliv, ökad biologisk mångfald och god livskvalitet för boråsarna.  

Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som är en del i 
processen för att samla ihop stadens miljöarbete. Borås Stads miljöarbete 
grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att verksamheterna i högre 
utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika frågor. Ramen för det 
tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i detta dokument och i 
tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Globala hållbarhetsmål inom 
Agenda 2030, nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram (Bilaga 1), 
Miljöbalken och vår lokala miljö har varit utgångspunkter i arbetet att ta fram 
Miljöprogrammet. Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 
2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. 

2 Syfte 
Borås Stads alla verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa 
miljöpåverkan samt öka vår positiva påverkan. Miljöprogrammet ska fungera 
som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för 
Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska 
hållbarhetsdimensionen.    

3 Mål 
 Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad 
resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.  
 

4 Miljöpolicy 
Borås Stads miljöarbete ska förebygga och åtgärda miljöproblem samt öka 
kommunens positiva miljöpåverkan. Borås Stad ska vara en ledande 
miljökommun som är lyhörd för andras erfarenheter och delar sina egna 
erfarenheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Miljöarbete och 
miljöhänsyn ska integreras i alla verksamheter inom kommunkoncernen. 
Arbetet ska präglas av ständiga förbättringar genom analys, utvärdering, 
utveckling och samarbete. 

4.1.1 Principer enligt Miljöbalken  
Principer och krav gäller Borås Stads verksamheter. 

• Kunskapskravet. Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att 
skydda människors hälsa och miljö samt för att bibehålla och utveckla 
ett rikt växt- och djurliv 

• Försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga och minska risker 
för skador på hälsan eller miljön.  
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• Hushållningsprincipen. Vi använder råvaror, mark och energi så 
effektivt som möjligt.  

• Kretsloppsprincipen. Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller 
återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursanvändning.  

• Lokaliseringsprincipen. Vi väljer platser så att verksamheten kan 
bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
för miljön. 

• Utbytesprincipen. Vi ersätter och minskar antalet miljö- och 
hälsofarliga produkter, ämnen och metoder, med mindre skadliga 
alternativ.  

• Principen för ett rikt växt och djurliv. Vi är ett föredöme genom att 
sköta och nyttja vårt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att 
uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald samt minska 
negativa effekter av invasiva arter.  

 

5 Gemensamma ramar 
Arbetet med Miljöprogrammet utgår från följande ramar som är obligatoriska 
för alla stadens verksamheter.   

• Samtliga anställda och förtroendevalda ska genomgå en miljöutbildning 
och uppdatera kunskapen vart 3:e år.  

• Varje bolag och förvaltning ska ha ett certifierat miljöledningssystem 
eller uppfylla kriterierna för ett certifierat miljöledningssystem. 

• Varje bolag och förvaltning som berörs ska arbeta efter åtaganden i 
Regionala åtgärdsprogrammet för miljömål. 

• Varje bolag och förvaltning ska ta fram handlingsplaner och 
miljöberättelser för att realisera Miljöprogrammet. 

6 Arbetsområden  
Miljöprogrammet fastslår tre huvudområden för att nå ett miljömässigt hållbart 
Borås. Verksamheterna ska arbeta utifrån områdena Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Inom varje huvudområde finns 
delområden som verksamheterna ska arbeta utifrån.  

Hållbar natur 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. Många bestämmelser som ingick i 
tidigare miljölagstiftning har fått en vidare tillämpning i och med miljöbalken.
Miljöbalken berör alla typer av åtgärder, oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av 
näringsverksamhet.

Faktaruta om MB
Från Naturvårdsverket.se
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Vår gemensamma natur är en viktig del i att klara framtida utmaningar på 
miljöområdet. Dessa utmaningar kräver utveckling av nya arbetssätt och 
tankesätt i hela kommunkoncernen. Nedanstående områden är identifierade 
som Borås Stads största utmaningar där vi har möjlighet att bidra med positiva 
förbättringar inom naturområdet. Vi ska arbeta utifrån det Regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål. 

Biologisk mångfald 

Borås Stad ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden och skapa ett rikt 
växt- och djurliv. Vi ska vara ett föredöme genom att sköta och nyttja vårt 
markinnehav på ett sätt som skapar hälsosamma livsmiljöer för djur och växter. 
Vi ska även arbeta för att minska negativa effekter av invasiva arter. 
Skyddsvärda arter, naturtyper och naturområden ska skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. 

Miljöövervakning 
Arter, föroreningar, värdefulla naturtyper och naturområden ska kartläggas och 
dokumenteras. 

Blågrön infrastruktur 
Vid planering av bebyggelse och infrastruktur ska sammanhängande 
rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställas. Vi ska 
bibehålla eller förstärka befintliga gröna och blåa stråk.  

Levande sjöar och vattendrag 
Vi ska minska de miljömässigt negativa belastningarna på våra sjöar och 
vattendrag och arbeta för att skapa god kemisk och ekologisk status. Det ska 
fortsatt vara god nåbarhet för människor och djur till våra sjöar och vattendrag.   

Kompensationsåtgärder 

Negativa konsekvenser på skyddsvärda arter eller gröna, blå och kulturella 
miljöer och strukturer som uppkommer av exploatering ska kompenseras.  

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster ska kartläggas, dokumenteras, skyddas, utvecklas eller 
nyskapas. Goda miljöförhållanden ska skapas genom multifunktionella 
lösningar där offentliga platser fyller flera olika funktioner. Fungerande 
ekosystemtjänster ska vara en målsättning och en indikator för att uppnå balans 
i ekosystem och bebyggda miljöer.  

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska bidra till ökad kunskap om hållbar natur genom 
kommunikation och rådgivning såväl internt som externt.  

6.1 Hållbart samhälle  
Borås Stad ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta för en 
god samhällsplanering. Samhällets utformning ska ge en ökad motståndskraft 
mot pågående och kommande miljöutmaningar. Vi ska arbeta för att ge 
människor, djur och natur en god och hälsosam livsmiljö fri från störningar och 
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skadliga ämnen. En hållbar planering av grönytor, områden för friluftsliv, sport 
och rekreation samt bebyggelse och infrastruktur är av största vikt.  

Ren luft, mark och vatten 
Vi ska minska risken för negativ påverkan från miljögifter och föroreningar i 
luft, mark och vatten från exempelvis trafik, markradon och förorenad mark 
samt kartlägga buller, vattenstatus, förorenad mark och grönområden.  

Mindre buller 
Vi ska minska negativa effekter av buller genom att använda lösningar som 
genom sin utformning och sitt material har en skyddande funktion samt ger 
positiva miljöeffekter. Vi ska värna bullerfria, så kallade tysta områden. 

Hållbar fysisk planering och bebyggelse 
Vid planering av bebyggelse, infrastruktur och grönområden ska vi arbeta för 
att säkerställa en god och hälsosam livsmiljö för natur, djur och människor. Vi 
ska ta fram nyckeltal för så kallade friytor i bostadsområden. 

Hushållning av resurser 
Borås stad ska ha en långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden. 
Det kan exempelvis handla om att värna jordbruksmark, att värna opåverkade 
och ekologiskt känsliga mark- och vattenområden från exploatering samt att 
återskapa våtmarker 

Kommunikation 

Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbara samhällen genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt.  

6.2 Hållbar konsumtion 
Varor och tjänster påverkar vår miljö under hela livscykeln genom tillverkning, 
användning, underhåll, återbruk, återvinning, avfallshantering och transporter i 
alla led. Pressen på våra gemensamma resurser är stor då världens befolkning 
och konsumtion ständigt ökar. Uttaget av jungfruligt material måste minska och 
vi måste istället bli bättre på att nyttja det material som redan finns i 
kretsloppet.  

Giftfri upphandling  
Vid nyinköp och upphandling ska produkter med lägsta möjliga innehåll av 
skadliga ämnen väljas. Att minska 
och fasa ut mängden skadliga och 
miljöfarliga ämnen inom våra 
verksamheter ska prioriteras utifrån 
SIN-listan*. OBS fotnot på vad är 
SIN listan?  

Livsmedel 
Borås Stads kök och inköp av livsmedel ska motsvara KRAV:s kriterier för 
certifiering för nivå silver eller högre. Borås Stad ska öka andelen 
närproducerade livsmedel.    

*SIN List är en databas med ämnen som enligt miljöorganisationen 
ChemSec uppfyller kriterierna för att vara särskilt farliga, så kallade 
SVHC-ämnen, enligt Reach, men som ännu inte har tagits upp av 
lagstiftningen. SIN List kan användas som en vägledning för de som 
vill gå före lagstiftningen och fasa ut farliga ämnen. Detta skall ligga 
som fotnot. 
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Cirkulära flöden 
Vid nyinköp ska inköp av återbrukade produkter, eller produkter där materialet 
kommer från ett cirkulärt flöde, prioriteras. Livslängd och möjlighet till 
reparation ska vara tungt vägande faktorer i upphandling av varor.  
Engångsartiklar ska ersättas med flergångsartiklar där det är möjligt. 

Kommunikation 
Berörda verksamheter ska inspirera till förändrade beteendemönster och öka 
kunskapen om hållbar konsumtion genom kommunikation och rådgivning såväl 
internt som externt. 

7 Arbetssätt  
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
Miljöprogrammet, gemensamma ramar och de utpekade områdena i respektive 
budget och verksamhetsplan. Borås Stad ska etablera en 
förvaltningsövergripande organisation bestående av en arbetsgrupp med 
tillhörande expertgrupp. Expertgruppen kommer tillsammans med 
arbetsgruppen ge stöd åt alla nämnder och styrelser i arbetet med åtaganden 
och mål, och i arbetet med att ta fram handlingsplaner och miljöberättelser. 
Expertgruppen kommer att bestå av miljökoordinater eller representanter från 
olika förvaltningar och bolag med expertkompetens inom huvudområdena.  

Miljökoordinatorer skall samordna miljöarbetet gällande miljöprogrammet på 
respektive förvaltning och bolag samt ansvarar för att bistå nämnd eller styrelse 
i att uppfylla kunskapskravet i Miljöbalken. 

Verksamheten ska integrera arbetet med Miljöprogrammet i processen med 
miljöcertifiering. Förvaltningar och kommunala bolag ska ta fram 
handlingsplaner och miljöberättelser utifrån de tre arbetsområdena i Borås 
Stads miljöprogram: Hållbar natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion. 
För att göra detta krävs att verksamheterna:  

• Kartlägger nuläget inom de tre arbetsområdena och underliggande 
delområden 

• Prioriterar och beskriver inom vilka arbetsområden och delområden 
som verksamheten har störst påverkan och beslutar om lämpliga mål 
och åtgärder  

• Förankrar handlingsplan och beslutar i nämnd eller styrelse  

• (Från och med år 2) Uppdaterar handlingsplaner efter revidering och 
eventuella förändringar i arbete, mål eller åtgärder.  

Verksamhetens medarbetare behöver ha lämplig kompetens för att genomföra 
sitt arbete på ett miljömässigt hållbart sätt. Verksamheten ska årligen följa upp 
sitt miljöarbete och arbeta för att förbättra det. Miljödokumentationen ska 
förankras och beslutas i hela verksamheten, inklusive verksamhetens ledning 
och nämnd.        
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8 Uppföljning 
Nämnder och styrelser ansvarar för integrering av miljöprogram, gemensamma 
mål, framtagande av handlingsplan, miljöberättelser, regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömål och rapportering till Miljö- och 
konsumentnämnden. Rapportering görs av verksamheternas miljökoordinatorer 
eller miljörapportörer. Miljö – och konsumentnämnden ansvarar för 
samordning, analys, uppföljning och sammanställning av Miljöprogrammet 
samt föreslår politiska åtgärder och budgetuppdrag till Kommunfullmäktige.  

9 Bilagor 
Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss av Miljöprogram 

Förslag till beslut  
Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka att 
förslag till Borås Stads Miljöprogram går ut på remiss enligt missiv.  

Sammanfattning  
Borås påverkas av förändrade förutsättningar i miljön. Minskad biologisk mångfald 
och ökad förekomst av farliga kemikalier i vår närmiljö är exempel på konsekvenser 
av en ohållbar användning av resurser, både historiskt och i nutid. Om alla människor 
på jorden levde som vi i Sverige skulle mänskligheten, enligt Världsnaturfonden, 
behöva drygt fyra jordklot för att resurserna skulle räcka till. 
 
Borås Stad är en del av problemet, men också en del av lösningen. Genom ett 
framgångsrikt miljöarbete ska vi lägga grunden för hållbarhet och hållbarhetsarbete i 
Borås utifrån den ekologiska dimensionen och skapa en stad med hög livskvalitet för 
boråsarna där luft, mark och vatten blir renare och våra naturområden mer 
variationsrika. Borås Stad ska fortsatt vara drivande och ledande inom miljöområdet. 
 
Borås Stads miljöprogram ersätter från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade 
miljömål och miljöpolicy. Miljöprogrammet beskriver ett övergripande arbetssätt som 
är en del i processen för att samla stadens miljöarbete i enlighet med stadens vision 
och översiktsplan. Programmet pekar ut tre huvudområden, Hållbar natur, Hållbart 
samhälle och Hållbar konsumtion. Borås Stad ska arbeta efter en mer strukturerad 
arbetsprocess och intensifiera arbetet med att minska övergripande negativ 
miljöpåverkan och öka den positiva. Målet med stadens gemensamma miljöarbete är 
att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald 
och god livskvalitet för boråsarna. Vi ska dessutom skapa en organisation och ett 
samhälle mer motståndskraftigt mot negativa förändringar i vår miljö. 
Miljöprogrammet baseras på den ekologiska dimensionen inom Agenda 2030, 
nationella miljömål, regionala åtgärdsprogram och vår lokala miljö. 
 
Borås Stads miljöarbete grundar sig i ett tillitsbaserat arbetssätt som innebär att 
verksamheterna i högre utsträckning styr vad, hur och när de arbetar med olika 
frågor. Ramen för det tillitbaserade arbetet är de målsättningar som beskrivs i 
miljöprogrammet och i tillhörande andra styrdokument på miljöområdet. Alla 
nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera 
miljöprogrammet i respektive budget och verksamhetsplan. Verksamheterna ansvarar 
för att årligen ta fram en handlingsplan, som redovisar hur de planerar att realisera 
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Datum 
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2022-1430 

 

miljöprogrammet, samt en miljöberättelse där arbetet med att nå åtgärder rapporteras 
in. Miljö– och konsumentnämnden ansvarar för samordning, analys, uppföljning och 
sammanställning av Miljöprogrammet samt föreslår politiska åtgärder och 
budgetuppdrag till Kommunfullmäktige. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att miljöprogrammet kommer ut på remiss och 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att besluta tillstyrka om att 
miljöprogrammet går ut på remiss enligt missiv. 

Ärendebeskrivning  
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal gånger. 
2021 begärdes ett års förlängning av nuvarande miljömål för att omstrukturera 
arbetssätt och processer kring stadens miljöarbete. Borås Stads miljöprogram ersätter 
från och med 1 januari 2023 tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy vilka Miljö- 
och konsumentnämnden ansvarar för att revidera och följa upp. Stadens nuvarande 
miljöarbete är i behov av ett mer övergripande arbetssätt och en förenklad struktur 
kring hur vi inom staden arbetar med miljöcertifieringar, åtaganden och miljömål.  
 
Handläggare från Miljöstrategiska avdelningen och Stadsledningskansliet startade en 
gemensam arbetsgrupp och har under 2021 och början av 2022 tagit fram 
miljöprogrammet i syfte att uppdatera strukturen och arbetssättet inom stadens 
miljöarbete. En referensgrupp tillsattes med representanter från partierna 
representerade i Miljö-och konsumentnämnden, tre kommunalråd och en insynsplats 
till Vänsterpartiet. Det har varit avstämningsmöten med referensgruppen under 
arbetets gång där arbetsgruppen informerat referensgruppen hur arbetet fortlöpt.  
Arbetet med att ta fram miljöprogrammet har baserats på möten med representanter 
från förvaltningar och bolag inom staden kring livsmedel, kemikalier, upphandling 
och gröna och blåa frågor samt miljökoordinatorerna inom staden. 
Informationsmöten med miljökoordinatorerna har gett bra feedback och synpunkter 
kring arbetssätt och rutiner.   
I programmet har arbetsgruppen pekat ut tre övergripande huvudområden, Hållbar 
natur, Hållbart samhälle och Hållbar konsumtion som ska täcka in stadens 
gemensamma miljöarbete. Inom delar av huvudområdena har vi uppmärksammat att 
staden saknar tillräcklig styrning eller styrdokument för att uppnå uppställda mål och 
vi har därför tagit fram delområden där arbetet ska fokuseras och prioriteras. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att förslag till Borås Stads Miljöprogram kommer ut 
på remiss enligt missiv. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Miljöprogrammet skapar ytterligare förutsättningar för ett mer socialt hållbart Borås. 
Miljöprogrammet bidrar till ökad trygghet för nuvarande och kommande generationer 
genom att långsiktigt hushålla med resurser, minska negativa miljöeffekter och öka 
positiva miljöeffekter. Verksamheterna ska arbeta för att skapa en god och hälsosam 
livsmiljö fri från störningar och skadliga ämnen. Genom en hållbar planering av 
grönytor, områden för friluftsliv, sport och rekreation samt bebyggelse och 
infrastruktur skapas förutsättningar för ökad trygghet, hälsa och välbefinnande.  
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Ekologisk dimension 
Genom att anta Miljöprogrammet kommer Borås Stad att fortsatt aktivt arbeta för att 
uppnå relevanta globala och nationella miljömål och därigenom säkerställa att vi 
arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, både för boråsarna och för djur och 
natur. Miljöprogrammet är en del i det övergripande arbetet med att öka stadens 
motståndskraft mot aktuella miljöproblemen och eventuella negativa miljöhändelser i 
framtiden.  

Ekonomisk dimension 
Att förekomma negativa effekter av miljöproblem med hjälp av ett strukturerat och 
förebyggande arbetssätt är i princip alltid mer ekonomiskt än att i efterhand försöka 
åtgärda konsekvenser. Genom minskade kostnader som uppkommer från negativ 
miljöpåverkan eller ohälsosam livsmiljö sparar ett förebyggande miljöarbete 
samhällets resurser samtidigt som människors hälsa ökar. Aktivt miljöarbete kräver 
resurser i form av personal, tid och pengar. I dagsläget ingår arbete med miljömål, 
åtaganden, rapportering och certifiering i verksamheternas ordinarie budgetar. 
Miljökoordinatorer hos förvaltningar och bolag kommer att få en större roll i 
kommande arbete med Miljöprogrammet. Förvaltningar och bolag behöver 
säkerställa tillräckliga resurser för att Borås Stad ska vara en ledande miljökommun.   

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

 

Elin Johnsson 
Avdelningschef

 

 

 

Bilagor  
1. Missiv till remiss 
2. Miljöprogram remissversion inklusive tillhörande bilaga (1). 
 

Beslutet expedieras till  
Remissinstanser enligt missiv. 
 
 



 

 
 

 

Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Regionalt åtgärdsprogram för Miljömål i Västra 
Götaland 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra i arbetet med regionala miljöåtgärder och 
skickar sina åtaganden till Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

 

 

 
Datum 

2022-08-04 Tom Andersson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2022-08-08 Niklas Arvidsson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2021-00074 3.2.1.0 Programområde 05 
Handläggare: Susanne Möller Arneborg 

 
Datum 

2022-07-18 Bengt Himmelmann   
  Avdelningschef 

 

SP6 



 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås  

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00074 3.2.1.0 

  

 

Regionalt åtgärdsprogram för Miljömål i Västra 
Götaland 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra i arbetet med regionala miljöåtgärder och 
skickar sina åtaganden till Länsstyrelsen Västra Götalands län.   

Ärendet i sin helhet 
Länsstyrelsen Västra Götalands län har uppdaterad det regionala åtgärdsprogrammet 
för miljömål. Åtgärdsprogrammet gäller för åren 2022–2025 och berör regionala och 
lokala aktörer i Västra Götalands län. Åtgärderna ska bidra till at vi når de regionala 
miljömålen ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland”. 

Syftet med det regionala åtgärdsprogrammet är att: 
 Ge vägledning och stöd för att prioritera åtgärder och utvecklingsinsatser 
 Stimulera till att öka samverkan mellan länets aktörer 
 Ge en effektiv användning av regionens sammantagna resurser. 

 

Borås Stad gjorde åtagande i det tidigare åtgärdsprogrammet och har nu  möjlighet att 
göra åtaganden i det nya åtgärdsprogrammet som sträcker sig från 2022-2025. 

Utifrån det miljömålsarbete som planeras eller pågår i kommunkoncernen så antar 
Borås Stad göra följande åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025: 

KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer 
transporteffektivt samhälle 

V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS), c) Undersöka enskilda 
vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med 
fluorerade brandskum genomförts. 

V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden 

SO1. Anlägga nya våtmarker 

SO4. Skydda värdefulla skogsområden, b) Skydda värdefulla skogsområden genom 
frivilliga avsättningar. c) Skydda tätortsnära skogar 
 
SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder, b) 
Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. 
 
SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket 
 
SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark  
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b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov. 

SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd, b) frihugga skyddsvärda träd samt 
ersättningsträd.  
 
SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk 
planering, a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser, b) ta fram och 
inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.  
 
SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare  
 
SO18. Ta fram kommunala skogspolicys 

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden 
  
BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola, a) Förbättra 
inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare, b) 
Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet. 
 
BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering  
 
BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 

BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering, a) Kommuner arbetar med 
barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens processer. 
Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.  
 
BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och 
transporter  
 
BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, 
ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder, a) Kommuner arbetar in riktlinjer i 
översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön infrastruktur, ekosystemtjänster 
och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och klimatanpassning. 

Beslutsunderlag 
1. Brev till Kommunstyrelsen från Landshövding, 20220125 
2. Blankett åtaganden, 20220712 

Beslutet och blanketten expedieras till 
1. Länsstyrelsens Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Ange Diarienummer: 501-54100-2021 i ämnesraden. 
 

 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 
Chef för strategisk samhällsplanering 

 



Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kkommunerr 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025.

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 
finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner
avses som huvudaktörer för genomförandet. 

Organisationens namn:

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 

Åtgärderr inomm utmaningenn minskadd klimatpåverkann && renn luftt 

KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

Åtgärderr inomm utmaningenn hållbarr användningg avv vattenmiljöerr 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag

b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.

c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.



V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)

a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 
fluorinnehållande brandskum krävs. 

b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen.

c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser 
med fluorerade brandskum genomförts.

d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.

V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen

a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar

b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga 
reningsanläggningar

c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong

d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin

 e) erbjuda el-laddning av motorer 

 f) skrota uttjänta fritidsbåtar.

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk

b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och 
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar.



ÅÅtgärderr inomm utmaningenn hållbartt brukandee avv skogg && odlingslandskapp 

SO1. Anlägga nya våtmarker

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden

b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.

SO4. Skydda värdefulla skogsområden

b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 

c) Skydda tätortsnära skogar.

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder

b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.

SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk

b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, 
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark

b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov.

SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp



SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering

a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser 

b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.

SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare

SO18. Ta fram kommunala skogspolicys



ÅÅtgärderr inomm utmaningenn godd bebyggdd miljöö && hållbarr konsumtionn 

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola

a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare 

b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi

a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi.

BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens 
processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.

BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder

a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning.



IInstruktionerr förr attt skickaa inn formulärett 

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns.

 

Uppgiftslämnare

Namn:

Epost:

Telefon:

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 
åtgärdswebben. 

Kontaktpersonn 1  

Namn:   

Epost:    

Telefon:

Kontaktpersonn 22 

Namn:  

Epost:   

Telefon: 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
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Postadress: Besöksadress: Telefon/Fax:

010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:

Till Kommunstyrelsens ordförande

Nu lanserar vi det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för 
ett hållbart Västra Götaland

Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala må-

len för hållbar utveckling. Genom att arbeta med de regionala miljömålen i Västra 

Götaland arbetar vi även med den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Ut-

maningarna för att nå målen är globala men lösningarna är många gånger lokala. 

Därför är kommunens handlingskraft avgörande för att omsätta dessa globala åta-

ganden till praktisk handling. Miljömålen visar riktningen i detta svåra men viktiga

arbete.

För att uppnå miljömålen måste vi tillsammans arbeta med prioriterade åtgärder. 

Under 2021 har Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen och i dialog med 

kommuner och viktiga aktörer i åtgärdsarbetet reviderat det regionala åtgärdspro-

grammet för miljömålen Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. I det nya pro-

grammet har vi fokuserat på att lägga till åtgärder som främjar klimat och biologisk 

mångfald, då vi inom dessa områden har stora utmaningar både regionalt och nat-

ionellt. Nu finns det möjlighet att anta åtgärder i programmet och vi ser fram emot 

ert engagemang och ett gott samarbete i genomförandet av åtgärdsprogrammet. 

Årets miljömålsbedömningar visar att vi inte kommer nå våra miljömål till 2030. Lä-

get är allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generat-

ioner. Det är av största vikt att vi inte tappar modet i detta läge utan istället blickar 

framåt och skruvar upp tempot i miljömålsarbetet ytterligare. Tillsammans kan vi 

göra märkbar skillnad som främjar både miljön och klimatet och ni kommuner har 

en viktig roll i detta. 

Lanseringen av åtgärdsprogrammet kommer att äga rum digitalt den 16 mars. Eve-

nemanget är öppet för alla aktörer som vill delta i åtgärdsarbetet med Miljömålen, 

vi hoppas att din kommun är med vid det tillfället. Det är dags att gemensamt kraft-

samla så att vi kan skapa ett hållbart Västra Götaland! 

Lisbeth Schultze, Tf. Landshövding, Länsstyrelsen i Västra Götalands län



Formulär för åtaganden – åtgärder riktade till kkommunerr 

Detta formulär används för att göra åtaganden i åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar 
för ett hållbart Västra Götaland 2022–2025.

Mer information om åtgärderna finns på www.hallbartVG.se. Detaljerad information om åtgärderna 
finns i det detaljerade underlaget om åtgärderna. I detta formulär listas åtgärder där kommuner
avses som huvudaktörer för genomförandet. 

Organisationens namn:

Åtar sig att arbeta med nedanstående åtgärder: 

Åtgärderr inomm utmaningenn minskadd klimatpåverkann && renn luftt 

KL 1. Minska halterna av luftföroreningar och verka för ett mer transporteffektivt samhälle

Åtgärderr inomm utmaningenn hållbarr användningg avv vattenmiljöerr 

V1. Skydda och restaurera värdefulla sjöar och vattendrag

b) Skydda sötvattensmiljöer med syfte att bevara natur- och/eller kulturvärden.

c) Arbeta tvärsektoriellt med restaurering av sjöar och vattendrag.

Borås Stad



V3. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)

a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall när 
fluorinnehållande brandskum krävs. 

b) Sanera utrustning och fordon som fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen.

c) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där släckningsinsatser 
med fluorerade brandskum genomförts.

d) Sanera platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade ämnen.

V4. Genomföra kommunala handlingsplaner för förorenade områden

V5. Genomföra kommunal kust- och havsplanering

V6. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen

a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar

b) erbjuda fler möjligheten att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av befintliga 
reningsanläggningar

c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong

d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin

 e) erbjuda el-laddning av motorer 

 f) skrota uttjänta fritidsbåtar.

V7. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk

b) Tillgängliggöra lämplig mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift och 
skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar.



ÅÅtgärderr inomm utmaningenn hållbartt brukandee avv skogg && odlingslandskapp 

SO1. Anlägga nya våtmarker

SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden

b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.

SO4. Skydda värdefulla skogsområden

b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. 

c) Skydda tätortsnära skogar.

SO5. Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder

b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.

SO7. Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket

SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk

b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, 
främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer.

SO9. Samverka för att bevara jordbruksmark

b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för 
översiktsplan, detaljplan och bygglov.

SO13. Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp



SO15. Bevara och planera för skyddsvärda träd

b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.

SO16. Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering

a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser 

b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.

SO17. Skapa blomrika miljöer för pollinerare

SO18. Ta fram kommunala skogspolicys



ÅÅtgärderr inomm utmaningenn godd bebyggdd miljöö && hållbarr konsumtionn 

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden

BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola

a) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som verksamhetsutövare 

b) Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola - kommuner som tillsynsmyndighet

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

BK5. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

BK6. Kommuner tar fram arkitekturstrategi

a) Kommuner tar, själva eller tillsammans, fram en arkitekturstrategi.

BK7. Arbeta med barnperspektivet i fysisk planering

a) Kommuner arbetar med barnperspektivet i ÖP och/eller DP på det sätt som passar kommunens 
processer. Länsstyrelsen ger råd inom ramen för hanteringen av planärenden.

BK9. Främja en fysisk planering för minskad klimatpåverkan från resor och transporter

BK10. Arbeta in riktlinjer i översiktsplan för grön infrastruktur, ekosystemtjänster och 
kompensationsåtgärder

a) Kommuner arbetar in riktlinjer i översiktsplanen för bevarande och utveckling av grön 
infrastruktur, ekosystemtjänster och ekologisk kompensation, för att stärka biologisk mångfald och 
klimatanpassning.



IInstruktionerr förr attt skickaa inn formulärett 

När formuläret är ifyllt, skicka in som bifogad fil till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendenummer 501-54100-2021 i ämnesraden. Bifoga även underlag som bekräftar beslutet, 
exempelvis ett sammanträdesprotokoll om det finns.

 

Uppgiftslämnare

Namn:

Epost:

Telefon:

Vänligen ange två kontaktpersoner för uppföljningen av åtgärdsprogrammet som görs genom 
åtgärdswebben. 

Kontaktpersonn 1  

Namn:   

Epost:    

Telefon:

Kontaktpersonn 22 

Namn:  

Epost:   

Telefon: 

Eventuella frågor skickas till miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Susanne Arneborg

susanne.arneborg@boras.se

076230802

Mikael Lund

mikael.lund@boras.se

033 353564

Elin Johnsson

elin.johnsson@boras.se

033 355049
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