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Kommunfullmäktige 

Borås Stad - Årsredovisning 2021

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 295 891 000 kr 
överförs från tidigare år till 2022 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 

Ej förbrukade investeringsmedel 2021 på sammanlagt 201 772 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2022 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 

Förskolenämnden beviljas att ianspråkta 5 000 000 kr av sitt ackumulerade 
resultat. Beslutet avser 3 000 000 kr till barn i behov av särskilt stöd samt 2 000 
000 kr till utvecklingsarbete i samverkan med familjecentralerna och Socialt 
hållbart Borås. 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att ianspråkta 3 000 000 kr av sitt 
ackumulerade resultat för att genomföra flygburen laserskanning av 
kommunens yta under 2022.  

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2022 ianspråkta 351 000 kr av 
sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensationsfonden. 

Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 
2021 godkänns och läggs till handlingarna. 

I övrigt godkänns Årsredovisning 2021 för Borås Stad. 

Notera Kommunstyrelsens beslut att verksamheterna under 2021 i Borås 
Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & 
Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB 
Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, 
Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, 
bedöms ha bedrivits i enlighet med de ändamål och befogenheter som anges i 
respektive bolags bolagsordning och övriga direktiv.  

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, 
Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 
Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder och AB Toarpshus läggs till handlingarna. 
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I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Hasse Ikävalko (M), Hans 
Gustavsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och Stefan 
Lindborg (V). 

Protokollsanteckningar 
Annette Carlson (M) och Hans Gustavsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
 
Vidare lämnar Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) en anteckning till 
protokollet. 
 
Vidare lämnar Stefan Lindborg (V) en anteckning till protokollet.            

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2021 med tillhörande bilagor 
   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Borås Stads nämnder och bolag 
 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Protokollsanteckning 
 

 

Borås Stads årsredovisning presenterades för Kommunstyrelsen tre dagar innan beslut, 

dagen innan helg. Sverigedemokraterna framför med denna kritik kring handläggningen av 

årsredovisningen, där Kommunstyrelsen som organ omöjligtvis fått tillfälle att bereda sig 

eller fått tillräcklig information. Mot bakgrund av detta återkommer Sverigedemokraterna 

till Kommunfullmäktige kring våra synpunkter, och uppmanar den styrande konstellationen 

att ha bättre framförhållning framledes. 

 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 



Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2022-04-11 
 

 

 

 

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING  

 

E6 – Årsredovisning 2021 
 
Årsredovisningen ska årligen godkännas av Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska också ta 
ställning till nämndernas budgetavvikelser. För att kunna fatta korrekta beslut är det viktigt att 
handlingarna kommer politiken till handa i god tid. Handlingarna kom Moderaterna och 
Kristdemokraterna tillhanda den 8 april 2022. Det är för kort tid att kunna läsa in sig i det omfattande 
materialet som årsredovisningen utgör.  
 
Därför deltar inte Moderaterna och Kristdemokraterna i beslutet avseende årsredovisningen 2021.   
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Hans Gustavsson  
 
 
 
 
 
 
 



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

E6: Årsredovisning 2021 

 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har enbart haft några få dagar på sig att sätta sig in i 

årsredovisningen. Fullständiga handlingar i ärendet publicerades i Ciceron först under sen 

eftermiddag fredagen 8 april. Det är inte rimligt att kommunstyrelsen ges så lite tid att sätta sin i ett 

ärende av denna betydelse. För att markera detta avstår Vänsterpartiet från att delta i beslutet om 

årsredovisningen i kommunstyrelsen. Vi kommer återkomma med våra synpunkter direkt i debatten i 

kommunfullmäktige. 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Uppdrag Samverkan om lokaler 

1 Uppdraget 

Lokalförsörjningsnämnden har av Kommunfullmäktige i budget 2021 fått 

uppdraget att tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utreda hur nämnderna på ett bättre 

sätt kan använda sina lokaler gemensamt. Hur föreningslivet kan använda 

lokalerna när det inte bedrivs någon undervisning i dem ska särskilt belysas. 

 Utredningens arbete 

Under 2021 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från beröra 

förvaltningar. Då även uppdraget tar upp föreningslivet har även Fritid- och 

folkhälsoförvaltning medverkat i utredningen eftersom de genom sin verksamhet 

har god kännedom om föreningslivets behov av lokaler. 

Arbetsgruppen har haft fyra möten.  

Arbetsgruppen består av följande tjänstepersoner: 

Andreas Sikström Rubio (Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen) 

Cathrine Kristoffersson (Grundskoleförvaltningen) 

Martina Lindberg (Fritid- och folkhälsoförvaltningen) 

Tanja Vööras (Förskoleförvaltningen) 

Ann-Christine Josefsson (Lokalförsörjningsförvaltningen) – sekreterare 

Fritid- och folkhälsonämndens skrivelse 2020-10-19 avseende gemensam 

hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i samband med 

övernattning vid evenemang har utgjort ett av underlagen för utredningen av 

uppdraget.  

 Begrepp och uttryck 

Innebörden av nedanstående begrepp/uttryck har arbetsgruppen tolkat enligt 

följande; 

”Utreda” - menas att kartlägga och föreslå, d v s inte rekommendera, utan peka 

på en inriktning.  

”Lokaler” – menas ytor inomhus. 

”Hur på ett bättre sätt” – menas att nämnderna själva använder sig sina lokaler 

bättre för att på så sätt hitta bättre gemensamt nyttjande. Alla möjligheter till att 

kombinera nyttjande ska omhändertas. 

 Rapportens disposition 

I kapitel 2 redogörs för nämndernas nuvarande samverkan, vilka behov som 

finns och hur de skulle kunna tillgodoses. Kapital 3 tar upp föreningslivets 

nuvarande lokalanvändning, vilka behov som finns och hur de skulle kunna 

tillgodoses. I kapitel 4 finns utredningens sammanfattande slutsatser och förslag.  
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Uppdrag Samverkan om lokaler 

2 Hur nämnderna på bättre sätt gemensamt kan 
samutnyttja sina lokaler 

 Nuläge 

Syfte med samutnyttjande av lokaler är att ge effektivare användande av lokaler 

och bättre hushållning med resurser genom att fler delar på lokalkostnader. 

Berörda nämnder samverkar idag om lokaler i varierande omfattning.  

Mellan förskola och grundskolans yngre årskurser finns goda exempel på en idag 

fungerande samverkan och då främst i orter utanför centralorten. Skolorna 

samverkar i stort utsträckning med Fritid- och folkhälsonämnden om 

anläggningar för idrott och fritid, och med Kulturnämnden när det gäller 

skolbibliotek. Mindre vanligt är att förskola, skola och gymnasium samverkar 

med verksamheter som äldre- och socialomsorg.  

I orter utanför centralorten är det många gånger enklare att samverka mellan olika 

förvaltningar då tillgång på lokaler kan vara mer begränsat och handlar också 

många gånger om en resursfråga. För de mindre orterna kan också de offentliga 

lokalerna mer naturligt ha större användningsområden genom att lokalerna också 

kan utgöra en tänkbar mötesplats för boende på orten.  

I många fall är samverkan något som kan vara enkelt att lösa men det finns 

omständigheter som försvårar en samverkan. Den sekretess som råder i de olika 

verksamheterna är exempel på detta. Graden av samutnyttjande mellan berörda 

nämnder/förvaltningar skulle mycket väl kunna öka förutsatt att olika intressen 

balanseras och att sekretessfrågan kan hanteras. 

Den politiska viljan och konsekvenser av politiska beslut är också något som kan 

bidra till att en mer begränsad samverkan. Det finns beslut om att nya förskolor 

ska ha tillagningskök eftersom enheterna numera byggs för att inrymma fler 

avdelningar än tidigare. De mindre enheter som ersätts hade mottagningskök och 

fick maten levererad från en grundskola. I och med den nya enheten upphör 

samverkan vilket påverkar dimensioneringen av köket på grundskolan.  

Det är inte heller helt enkelt för olika verksamheter att ta över varandras lokaler. 

Lokalutformningen skiljer sig åt och det kan därför vara svårt att hitta en flexibel 

lösning. Det finns dock exempel på där detta gått att åstadkomma och exempel 

på att det inte blivit så bra. Således finns behov av att stärka den övergripande 

samordningen. 

Samverkan kan således försvåras av Stadens egna beslut och prioriteringar, men 

snabba förändringar i omvärlden påverkar också. De är många gånger svåra att 

förutse och bedöma. Förskolan är i mångt och mycket styrd av 

befolkningsprognoserna. Prognoserna är förenade med en hel del osäkerhet och 

svängningarna kan vara betydande. Att parera nuvarande och framtida behov 

samt närhetsprincipen med tillgången på förskoleplatser är inte enkelt. På kort 

sikt kan behoven mötas med förhyrningar men vid strategiskt långsiktiga beslut 

som oftast handlar om att bygga nytt, tar processen att nyproducera en förskola 

upp emot tre-fyra år, och behovssituationen kan således ha förändrats under den 

tiden. För att kunna snabbt parera ett förändrat lokalbehov behöver det, i den 
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Uppdrag Samverkan om lokaler 

utsträckning det är möjligt, finnas en flexibilitet i hur lokalerna långsiktigt kan 

användas och av vem. 

 Behov 

För att stärka nämndernas inbördes samverkan bör detta vara ett viktigt inslag i 

den strategiska lokalförsörjningen. De som ska samverka behöver ha en 

förståelse och kunskap om varandras verksamheter. Synsättet att skapa 

förutsättningar för ett samutnyttjande behöver tryggas så att det genomsyrar hela 

organisationen och är integrerat i den löpande verksamheten.  

Att samverkan behöver inte enbart stanna vid att fler delar på kostnader för 

lokaler m.m. utan det kan också öka möjligheten till att använda personal på ett 

smartare sätt för en effektivare resursanvändning. Begränsade resurser gör 

samutnyttjande attraktivt och kan anpassas och genomföras i olika grad var avser 

såväl omfattning som tid. Från att olika verksamheter delar på samma ytor och 

funktioner till att organisatoriskt och ekonomiskt arbeta tillsammans. Detta sker 

i viss utsträckning redan idag. 

Lokaler som samutnyttjas behöver vara utformade för tillgänglighet och med 

fokus på att utformning görs med tanken på olika användares behov. Hur känsligt 

material eller inventarier ska förvaras är en nyckelfråga om samutnyttjandet ska 

kunna kännas säkert och friktionsfritt.   

Det behövs en tydlighet i ansvarsfrågor lokalt om vem/vilka av de samverkande 

verksamheterna som ska iordningställa, förvalta, svara för ekonomi, drift, 

underhåll och slitage. Verksamheterna kan ha konkurrerande krav, olika behov 

av underhåll och när det tidsmässigt behöver ske. 

För att upprätthålla och utveckla samutnyttjandet behöver det säkerställas att 

ekonomiska medel finns för att löpande kunna åstadkomma detta. Det bör ske i 

den lokala dialogen berörda verksamheter emellan.  

Lokalbehoven för verksamheter som samutnyttjar kan ändras genom expansion, 

neddragningar, att avtalstider varierar och avflyttning. Det behövs en beredskap 

för att kunna hantera detta.  Att tänka långsiktigt snarare än tillfälliga lösningar är 

angeläget när ett behov är identifierat. 

För att garantera trygghet och säkerhet, öppenhet och slutenhet behöver 

samutnyttjandet anpassas. Viktigt att ta hänsyn till faktorer som skalskydd, lås 

och larm, brandskydd, utrymning m.m. 

 Slutsatser 

Ökad samverkan kan på sikt bidra till effektivare resursutnyttjande och möjlighet 

till innovationer men kan initialt leda till ökade investeringskostnader då 

nuvarande lokaler behöver anpassas.  

I orter utanför centralorten är det många gånger enklare att samverka mellan olika 

förvaltningar då tillgång på lokaler kan vara mer begränsat och det kan också 

handla om en resursfråga.  

Att samverka för att stärka ett ökat lokalutnyttjande bör vara ett viktigt inslag i 

den strategiska lokalförsörjningen. Det krävs en vilja för ett samutnyttjande. De 
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Uppdrag Samverkan om lokaler 

som ska samverka behöver ha en förståelse och kunskap om varandras 

verksamheter. Således finns behov av att stärka den lokala dialogen. Detta bör 

dock kompletteras men att riktlinjer och arbetssätt utformas som stärker att den 

övergripande planeringsprocessen tydligare beaktar möjligheter till samverkan 

om lokaler mellan olika nämnder.   
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Uppdrag Samverkan om lokaler 

3 Hur föreningslivet kan använda Stadens lokaler då 
inte undervisning sker 

 Nuläge 

Stadens mötesplatser är ett viktigt led i att stärka den sociala hållbarheten. Här är 

föreningslivet en viktig medspelare. Men den typ av Stadens lokaler som nyttjas 

mest i nuläget av föreningslivet är Stadens olika idrottsanläggningar. 

Föreningarna har möjlighet att nyttja exempelvis idrottshallar när Stadens 

verksamheter inte använder dem. Ju större och mer fullvärdig hall desto högre är 

nyttjandegraden.  

Uthyrning av stadens idrottsanläggningar administrerar Fritid- och 

folkhälsoförvaltningen. Grundskoleförvaltningen respektive Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen hyr i mindre omfattning, men frekvent, ut vissa 

av sina lokaler exempelvis samlingssalar och idrottshallar. Det förekommer också 

att mindre lokaler hyrs ut för större privata sammankomster. Var och en hanterar 

själva processen kring sin egen uthyrning. 

När det exempelvis gäller Grundskoleförvaltningens uthyrning till föreningar är 

detta begränsat till vissa skolor inom centralorten. Dessa lokaler uppfyller olika 

krav bl.a. på säkerhet och att de kan lätt avgränsas. Därför är de enklare att hyra 

ut. När det gäller helt nya eller ombyggda skolor har anpassningar gjorts för att 

möjliggöra en extern uthyrning. Framöver kommer möjligheterna att hyra ut 

lokaler öka eftersom fler skolor med tiden kommer att byggas om och det är även 

aktuellt med nya skolor. På sikt kan på så sätt fler lokaler komma föreningslivet 

till del.  

Sedan år 2021 finns en gemensam hantering för upplåtelse av skollokaler och 

idrottshallar i samband med evenemang. Som stöd finns en organisations- och 

processbeskrivning där Fritid- och folkhälsoförvaltningen har ett 

samordningsansvar. Initialt är sex skolor utvalda – tre grundskolor och tre 

gymnasieskolor. Kraven som gäller på skolornas lokaler tillgängliga för uthyrning 

är definierade. De förvaltningarna som hyr ut sina lokaler anser att samarbetet 

har fallit väl ut och är nöjda med förfarandet. Antal tillfällen då lokaler hyrts ut 

under det gångna året har dock varit relativt få på grund av rådande Corona-

restriktioner.  

Kontrakt skrivs normalt med föreningen eller privatpersonen vid 

lokaluthyrningen som reglerar hyresförhållandet.   

De nämnder som idag hyr ut sina lokaler har var och en tagit beslut om sina 

uthyrningstaxor. Undantaget är för närvarande Grundskolan. Taxorna kommer 

dock att inom kort tas upp i nämnd för beslut.  

 Behov 

Föreningslivet har dock behov av andra typer av lokaler än just idrottshallar. 

Behovet kan delas in i två grupper; dels stora lokaler som kan ta emot större 

folksamlingar, dels mindre lokaler för användning ett par timmar i veckan för 

olika mötes- och verksamhetsaktiviteter. För att tillmötesgå behoven i båda fallen 

bör lokalerna vara möblerade med tillgång till nödvändiga faciliteter såsom 
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Uppdrag Samverkan om lokaler 

exempelvis kök, toalett, etc. samt att avgiften för att hyra lokalen behöver ligga 

på en rimlig nivå. Det måste också finnas en ekonomisk möjlighet för 

föreningarna att hyra lokalen/lokalerna.  

För de skollokaler som ännu inte är ombyggda finns det begränsningar som 

motverkar uthyrning. Oftast vill den som hyr ha tillgång till kök. Det finns dock 

regler kring livsmedelssäkerhet som måste följas. Detta skulle exempelvis kunna 

lösas genom utbildning i handhavande, och/eller genom en praktisk hållbar 

lösning, som kan tillgodose behoven utan att det strider mot regelverket. Det 

finns ett koncept som används när det gäller övernattningar i idrottshallar i 

samband med evenemang. Frågan behöver dock utredas mer om vilka krav som 

ska ställas på den som hyr när lokalen ska hyras med kök. Olika lösningar behöver 

diskuteras och föreslås prövas genom pilotprojekt i mindre skala. Först därefter 

går det att besvara vilka lokaler med tillgång till kök som kan vara möjliga att hyra 

ut. 

Det lokala föreningslivet är rikt, stimulerar till gemenskap, utveckling och lärande 

på många olika plan och spelar således en viktig roll för att skapa ett socialt 

hållbart samhälle. Hässleholmen och Norrby är exempel på områden inom Borås 

stad där behovet av föreningslokaler är stort. Om våra gemensamma lokaler 

bättre kan komma föreningslivet till del i dessa områden skulle det kunna ge 

betydande mervärden.  

Det finns även ett växande behov av att löpande hyra en lokal ett par timmar per 

vecka som idag är svårt att med enkelhet tillmötesgå. Hyrs en lokal finns normalt 

även önskemål om tillgång till kök/pentry men även möjligheten att förvara 

material för föreningens verksamhet. Problematiken beträffande kök/pentry är 

den samma som för större lokaler. När det gäller förråd kan det finnas olika 

lösningar för grundskolorna. Det handlar inte om enhetliga lösningar utan hur 

förrådstillgången kan lösas kommer troligen att variera beroende på skola och 

var i skolan den lokal är belägen som är aktuell att hyra ut. Således behöver det 

kartläggas lokalt där önskemål finns vilka lokaler som kan vara aktuella och vilka 

möjligheter som kan finnas för att kunna tillmötesgå behovet av förråd. 

Gymnasieskolorna å sin sida bedömer att det inte finns några förrådsytor att ställa 

till förfogande på grund av utrymmesskäl. I samband med ombyggnation av 

gymnasielokaler har frågan om förråd för externa hyresgäster aldrig varit aktuell 

då det ofta handlar om att maximera lokalanvändningen för den egna 

verksamheten.  

En annan begränsning är hur kraven på olika säkerhetsaspekter kan tillgodoses. 

Den som hyr lokalen ska enbart ha tillgång till det som är ingår i förhyrningen. 

Fler lokaler skulle således kunna hyras ut om fastighetsobjekten är utrustade med 

passagesystem. En del lokaler är givet lokalisering och planlösning lättare att 

avgränsa än andra. Hur många lokaler som skulle kunna hyras ut, förutom de 

som idag hyrs ut, får analyseras i samband med en förfrågan om möjligheten att 

hyra.  

För att lokalerna ska vara attraktiva att hyra för föreningarna måste avgiften vara 

rimlig. En för staden gemensam taxesättning förordas. Nu sätter nämnderna 

själva sina taxor för de lokaler som hyrs ut. Den taxa som gäller i samband med 
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upplåtelser av skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid 

evenemang, baseras på Fritid-och folkhälsonämndens taxesättning av 

idrottshallar. Avgifterna är subventionerade med skattemedel, d v s föreningar 

som hyr, betalar en mindre del av den totala kostnaden.  

Fritid-och folkhälsa har sedan i höst ett nytt verksamhetssystem för att hantera 

föreningsbidrag och lokalbokningar av idrottsanläggningar. Det IT-baserade 

systemet är flexibelt och kan enkelt kopplas ihop med olika IT-lösningar såsom 

exempelvis för tillträde och övervakning. Att utöka hanteringen för att även ta 

hand om andra lokaler bedöms som möjligt.  

Skolorna administrerar idag själva sin lokaluthyrning. Större skolor har dock 

bättre möjligheter att rent administrativt hantera lokalbokningar än mindre 

enheter. Det finns förvisso samordningsvinster i att ha en för Staden gemensam 

bokningsadministration men den kan finnas behov av att kunna anpassa till de 

organisatoriska förhållanden som råder lokalt. Att berörda nämnder kan 

integreras i ett gemensamt bokningssystem underlättar.  

Även om bokningsadministration samordnas till en nämnd kvarstår dock 

behovet av uthyrningsansvariga på de olika skolenheterna. Det behöver vid 

respektive förvaltning utarbetas en rutin för den lokala processen rörande 

lokaluthyrningen – för- som efterarbete. Om antalet uthyrningsbara lokaler ökar 

behöver det inte innebära att det kommer krävas mer personella resurser lokalt. 

Tillträde och övervakning av lokaler kan hanteras via olika IT-lösningar. Den 

som hyr lokalen ansvarar för iordningställande av lokalen.  

Efterfrågan på möteslokaler för olika idrottsföreningar har ökat och som 

förespås komma öka än mer framöver. Det är numer allt mer vanligt att 

nystartade föreningar inte bygger sina egna klubbstugor. Föreningarna saknar 

således lokaler för att under ett par timmar per vecka kunna hålla olika möten 

inför/efter träning och matcher och/eller för föreningsadministrativa aktiviteter.  

Den som hyr lokalerna bör/ska dela verksamhetens värdegrund. Ansvaret för att 

bedöma vem som ska få hyra en lokal bör ligga på den förvaltning som är 

samordningsansvarig för uthyrningen.  

Vad som gäller i samband med förhyrningen ska vara tydligt. Kontrakt bör 

skrivas för lokaluthyrningen. Där ska framgå ordningsregler, hyresgästens 

skyldigheter, ansvars- och försäkringsfrågor och övriga regler i syfte att reglera 

hyresförhållandet. Kontraktstecknande förekommer normalt redan idag. 

 Slutsatser 

Möjligheter att hyra ut förskolelokaler till föreningslivet bedöms som ringa. Det 

beror på den sekretess som råder i förskolan för skydd av personliga uppgifter 

om den enskilde. Sekretessen i skolverksamheten är inte lika begränsade och som 

följd bedöms att möjligheterna är större för uthyrning av skollokaler när dessa 

inte används för undervisning. En annan aspekt är att förskolan i sin verksamhet, 

för att stimulera till barns utveckling och lärande, använder mer pedagogiskt 

material och utrustning i lokalerna. Rent hanteringsmässigt försvårar detta en 
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möjlig uthyrning eftersom material och inventarier måste placeras i förråd eller 

förvaras på annan plats inför varje gång lokalen ska hyras ut.   

Det finns olika krav på lokaler bland annat säkerhetsaspekter som 

passagebehörigheter, brandskydd, tillgänglighet m.m. Här handlar det också om 

intresseavvägningar när det byggs om-/till eller nytt. Det kan finnas svårigheter, 

givet de krav olika reglerna ställer, att i projekt samtidigt även beakta möjligheter 

för eventuell framtida uthyrning av lokaler, och med hänsyn till detta, att 

kostnaden för projektet som helhet är ekonomiskt försvarbart. Att lokalerna i 

första hand ska vara anpassade för kärnverksamheten och dess primäruppdrag 

bör vara styrande.   

Det behöver tydliggöras hur kostnaderna för anpassningar för att möjliggöra 

lokaluthyrning ska finansieras, d v s ska de täckas inom respektive verksamhets 

driftsbudget eller via centralt avsatta medel.  

Att stärka den publika informationsinsatsen kring vilka lokaler som redan idag är 

möjliga att hyra ut är ett exempel som på ett enkelt sätt snabbt kan öka 

uthyrningsgraden och ge ökade möjligheter för föreningarna och privatpersoner 

att hitta lokaler för sina verksamheter. Detta kräver dock en samordning inom 

Staden.  Även lokalbokningen behöver samordnas för en effektivare 

uthyrningsadministration. Genom sina goda kontakter med föreningslivet faller 

det sig naturligt att Fritid- och folkhälsonämnden bör få samordningsansvaret för 

administrationen av lokaluthyrningen. 

Frågan om bedömningen vilka föreningar som ska få hyra lokalerna bör vara lika 

inom Staden. 

De nämnder som idag hyr ut sina lokaler har var och en tagit beslut om sina 

uthyrningstaxor, men det finns flera fördelar om avgiftssättningen vore enhetlig. 

Nivån på den avgift som ska tas ut måste också fastställas, likaså hur den bör 

differentieras. Om strävan är att öka incitamentet att hyra lokal behöver 

finansieringsfrågan fastställas i det fallet inte kostnadstäckning erhålls. 
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4 Sammanfattande slutsatser och förslag 

 Att samverka lokalt för att stärka ett ökat lokalutnyttjande bör vara ett 

viktigt inslag i den strategiska lokalförsörjningen. Detta bör kompletteras 

med att riktlinjer och arbetssätt utformas som stärker att den 

övergripande planeringsprocessen tydligare beaktar möjligheter till 

lokalsamverkan mellan olika nämnder. 

 Berörda förvaltningarna bedömer att deras inbördes samverkan således 

kan stärkas, men det som mest kan bidra till ett ökat lokalnyttjande är en 

utökad samverkan med Fritid- och folkhälsa, i syfte att ge föreningslivet 

större möjligheter att använda lokaler under den tid verksamheten inte 

nyttjar dessa.  

 Föreningslivet har behov av att få hyra lokaler. Vilken typ av lokaler kan 

delas in i två grupper; dels stora lokaler som kan ta emot större 

folksamlingar, dels mindre lokaler för användning ett par timmar i veckan 

för olika mötes- och verksamhetsaktiviteter. 

 För närvarande kan inte frågan om vilka verksamhetslokaler som är 

möjliga att hyra till fullo besvaras. Verksamheterna behöver även utreda 

om lokalerna ska vara koncentrerade till ett fåtal geografiska platser eller 

inte, konsekvenser beroende på vilket alternativ som väljs och vad det 

kan få för effekter.  

 Vem/vilka som ska få hyra en lokal behöver definieras. Den som hyr 

lokalerna bör/ska dela verksamhetens värdegrund. Ansvaret för att 

bedöma vem som ska få hyra en lokal bör ligga på den förvaltning som 

är samordningsansvarig för uthyrningen.  

 För att få en effektivare lokalhantering behöver det bli enklare för 

föreningar respektive privatpersoner att få tillgång till lokaler som de kan 

hyra för att bedriva sin verksamhet i. Genom sina goda kontakter med 

föreningslivet faller det sig naturligt att Fritid- och folkhälsonämnden bör 

få samordningsansvaret för administrationen av lokaluthyrningen men att 

det fortsatt kommer krävs en viss medverkan lokalt där den 

uthyrningsbara lokalen finns att tillgå. 

 Att avgiften för föreningslivet och privata personer blir enhetlig inom 

Staden för de lokaler som är möjliga att hyra och att avgiften 

differentieras efter typ av lokal m.m. 
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§ 158 Dnr FOFN 2021-00168 3.6.8.3 

Uppdrag från Kommunfullmäktige att anlägga minst en 
ny badplats per år 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta föreslagen plan ”Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen anlägger minst en ny badplats per år”.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samband med Kommunfullmäktiges 

budgetmöte 2020 fått uppdraget att ”anlägga minst en ny badplats per år”.  

Förvaltningen föreslår utvidgning/nyanläggning i sex etapper enligt bifogad 

skrivelse.     

Beslutsunderlag 

1. ”Uppdrag från Borås Stads Kommunfullmäktige: Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen anlägger minst en ny badplats per år, 2021-11-02”        

Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-11-29.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-11-29. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
 



  

 
Foto från Transås badplats första Coronasommaren, 2020. På fotot är det lågvatten, varför stranden är betydligt större än 

en vanlig sommar. 
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

anlägger minst en ny badplats per år 
 

 

 



  

Inledning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samband med budgetmötet 2020 fått i uppdrag från  

Kommunfullmäktige att ”anlägga minst en ny badplats per år”.  

Borås är en stad som jämförelsevis har gott om badplatser, och också en ganska bra spridning på 

badplatserna. Pandemin som fört med sig en stor ökning av allmänhetens utevistelse, bland annat på 

badplatserna, visar dock att det både i Borås och många städer och orter runtom i Sverige kan behövas en 

utveckling av badplatserna, och eventuellt också nyanläggande av någon eller några badplatser. 

De områden som mest är i behov av nya eller större badplatser är främst olika delar av centrala Borås, och 

det är också de centrala delarna av Borås som vi väljer att fokusera mest på i detta uppdrag. Vi vill i denna 

utredning också särskilt lyfta fram de båda stadsdelarna Hässleholmen och Hulta, som båda två har lägre 

simkunnighet än genomsnittet, och överlag sämre värden än genomsnittet i Borås stads Välfärdsbokslut. 

Båda områdena är också utpekade som särskilt utsatta områden av polisen. Dessa bostadsområden saknar 

närbelägna sjöar som kan fungera som badplatser och vi föreslår därför att förvaltningen istället utreder 

frågan om en simbassäng kan anläggas i något av dessa bostadsområden. 

Badplatserna är, förutom just en plats för bad, mötesplatser som kan nyttjas året om för olika fritids- och 

friluftsverksamheter. De flesta badplatser har grillplatser och bord och bänkar, och de största badplatserna 

har också någon form av lekplats/lekmöjlighet intill badplatsen. Många av badplatserna används också 

som utgångspunkt vid till exempel skridskoåkning. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen väljer att med ett undantag förorda att utvidga befintliga badplatser 

istället för att anlägga nya, då detta troligtvis skulle gagna allmänheten mycket mer. 

Förvaltningen väljer att prioritera i 6 olika etapper för detta uppdrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Prioriteringsordning för utveckling av badplatser i Borås. 

 

Förvaltningen föreslår för etapp 1 följande prioritering: 
Alternativ 1a: Borås har som nämnts ganska gott om badplatser och en bra spridning på dem. Det är 

främst inne i de centrala delarna av Borås som det saknas nära badplatser. 

Mest önskvärt är givetvis att anlägga en ny badplats i ett område där många bor, men där det idag saknas 

badplats. Dessa områden är bland annat Centrum, Hässleholmen, Brämhult, Hulta, Trandared och 

Norrby. Se karta nedan från tidigare badplatsutredning (2015). 

I dessa områden finns sjöarna Hultasjön, Hässleholmssjöarna (Glasögonsjöarna), Ramnasjön samt ån 

Viskan. De flesta av dessa sjöar/åar har tidigare varit föremål för önskemål om anläggande av nya 

badplatser, men både badvattenprov och andra problem visar på att dessa sjöar/vattendrag i dagsläget inte 

är lämpliga som badplatser. 

Vid Hultasjön finns till exempel farhågan att farliga ämnen kan läcka ut i sjön i samband med att 

förorenad snö skottas ner i densamma. I Ramnasjön finns idag Borås fågelkoloni, vilket mycket troligt kan 

leda till alltför höga badvattenprovvärden vid en närbelägen badplats. Båda sjöarna bör dock finnas i 

åtanke, i händelse av att dagens förutsättningar på något sätt förändras. 

Förslag:  
Följ kontinuerligt upp förutsättningarna för de båda sjöarna Hultasjön och Ramnasjön; förbättras 

förutsättningarna bör ny utredning ske huruvida badplatser kan anläggas vid dessa båda sjöar. 

 

 
Karta från tidigare badplatsutredning (2015); badplatser i centrala Borås 



  

I dessa områden finns sjöarna Hultasjön, Hässleholmssjöarna (Glasögonsjöarna) samt ån Viskan. Samtliga 

dessa sjöar/åar har tidigare varit föremål för önskemål om anläggande av nya badplatser, men både 

badvattenprov och andra problem, tex att förorenad snö kan skottas ner från närbelägna vägar ned i dessa 

sjöar och vattendrag, visar på att dessa sjöar/vattendrag är olämpliga som badplatser. 

 

Alternativ 1b: I brist på befintliga vattendrag är det troligen mest gynnsamma för de många Boråsare 

som saknar nära badplats, att anlägga en utomhusbassäng i något av de områden som saknar naturliga 

badmöjligheter. I Göteborg finns till exempel Allmänna badet eller ”Pöl harbour” i Jubileumsparken i 

Frihamnen, och i Fritsla Kungabergsbadet med tillhörande ”barnplask”. Se inspirationsbilder nedan.  

   
”Pöl harbour” i Frihamnen i Göteborg        Kungabergsbadet i Fritsla                ”Barnplask” vid Kungabergsbadet 

 

Anläggandet av en utomhusbassäng till exempel på Bodaområdet skulle gynna de många boende på både 

Hässleholmen, Brämhult, Hulta och Trandared (cirka x invånare) och skulle också kunna utnyttjas i 

skolundervisningen. Bassängen skulle ytterligare kunna utrustas med ramp och hiss för rullstolsburna. 

Frågan om en utomhusbassäng behöver dock utredas vidare och kan inte beslutas om i denna mindre 

utredning. 

Förslag:  
Utred möjligheten att på sikt anlägga en utomhusbassäng i något av de tätbebyggda områden som saknar 

naturliga badmöjligheter. 

 

Alternativ 2: Det mest gynnsamma alternativet som går att genomför på relativt kort varsel är att anlägga 

en ny badplats i ett område där många bor, och där det finns en befintlig, men alldeles för liten badplats.  

Mest lämpligt i detta fallet är sjön Kolbränningen (Byttorpssjön) . Sjön ligger mycket lägligt mellan 

bostadsområdena Tullen, Byttorp och Hestra Midgård (drygt 7000 invånare). Det är korta avstånd mellan 

dessa bostadsområden och sjön och därför lätt att ta sig hit både till fots och på cykel. 

Det skulle vara möjligt att anlägga en mindre badplats på andra sidan sjön om den befintliga badplatsen, 

men mest troligt är att de boende skulle gynnas mer av att utöka den befintliga badplatsen på södra sidan 

av sjön. Här finns betydligt större ytor som skulle kunna göras om till gräsmatta. Denna yta ligger väster 

om befintlig gräsmatta och grillplats. Söder om badplats finns en mycket brant sluttning upp mot Tullen 

som omöjliggör utvidgning åt detta håll. Gräsmattan bör utökas till minst den dubbla storleken mot idag. 

För att utveckla badplatsen ytterligare skulle man till exempel kunna lägga i en flotte. 



  

 

 
Den befintliga gräsmattan är cirka 12 x 25 meter. Väster om gräsmattan finns idag en grusyta med en grillplats. Förslaget 

är att förlänga gräsmattan och stranden västerut. Söder om befintlig badplats finns en mycket brant slutning upp mot Tullen 

som omöjliggör utvidgning åt detta hållet. 

 

Miljömässigt torde det också vara bättre att utvidga befintlig badplats än att påverka och förändra 

ytterligare ett område runt sjön.  

Området för planerad utvidgning är klassad som parkmark i detaljplan; naturmark och skog. Hela området 

omkring sjön Kolbränningen klassas som Klass II (mycket högt värde) i Grönområdesplanen. Hela 

området ligger på kommunal mark. Strandskyddsdispens och dispens för arbete i vatten krävs för denna 

utvidgning. Bygglov krävs för att lägga i en flotte i sjön. 

Idag finns ingen speciell parkering för denna badplats. De flesta går eller cyklar. Det finns också möjlighet 

att parkera vid Byttorps idrottsplats. På sikt bör undersökas om det skulle vara möjligt att anlägga en 

parkering från Symfonigatan. 

Förslaget är också att vi inför hundförbud på denna badplats, och att det istället beslutas om en officiell 

(men i befintligt skick) hundbadplats på den lilla stranden på andra sidan sjön. Frågan om hundförbud och 

hundbadplatser i Borås kommer att behandlas vidare av nämnden inför säsongen 2022. 

Förslag:   
* Utöka gräsmattan och stranden vid Byttorps badplats till ungefär 3 gånger så stor som idag 

* Slå vass precis söder om befintlig badplats för att förlänga strandsträckan något 

* Förläng strandsträckan något genom att påföra sand 

* Lägg i en flotte 

* Utred framtida parkering utmed Symfonigatan 

* Inför hundförbud på den befintliga badplatsen vid Byttorpssjön 

* Besluta om ny hundbadplats på den lilla stranden på norra sidan av Byttorpssjön 

 

Förvaltningen föreslår för etapp 2 följande prioritering: 
Idag pågår detaljplanläggning av Bosnäs. I samband med denna planläggning kommer en av Bosnäs 

samhällsförenings badplatser att få kommunalt huvudmannaskap och flyttas över till Fritids- och 

folkhälsoförvaltning. I Bosnäs och Funningen finns numera cirka 700 året-runt-boende. Området kan 

dock bli än viktigare för friluftslivet i Borås i framtiden, då Bosnäs och Bosjön ligger i kanten av ett 

mycket stort naturområde med flera sjöar och med många olika möjligheter till friluftsliv både sommar 

och vinter. Enligt förvaltningens Spår- och lederutredning från år 2015 bör detta stora naturområde ses 

som ett framtida frilufts- och rekreationsområde för Boråsarna.  



  

Badplatsen har idag endast 5 parkeringsplatser. För att kunna göra reklam för badplatsen och få fler 

besökare måste parkeringen utökas. Utrymme för detta avsätts i detaljplanen. 

Förslag:  
* Bosnäs badplats överförs till FOF i samband med detaljplaneläggning av Bosnäs 

* Befintlig parkering måste på sikt utökas 

 

För etapp 3 föreslår förvaltningen följande prioritering: 
Transås badplats är ytterligare en mycket välbesökt men liten badplats i närheten av Centrum. Förutom att 

gynna närboende på Hedvigsborg, Kristineberg och Kråkered så ligger den också mycket nära väg 27 och 

41 och fångar upp besökande som passerar på dessa vägar. På grund av hårda regler från trafikverket är 

detta också den enda centrala badplatsen i Borås som är skyltat från någon av riksvägarna. Den ligger 

också mycket smidigt till för de Boråsare som kommer med bil, det tar endast några få minuter från Borås 

centrum att köra dit, och parkeringen ligger precis intill själva badplatsen, vilket gör att den också får 

många besökare från Centrum.  

Det finns tyvärr inte så mycket yta att utvidga badplatsen på, då den avgränsas av cykelvägen mellan 

Hedvigsborg och Kråkered. Denna cykelväg är dock mycket bred, 9 meter bred, då den går på den före 

detta bilvägen öster om Transåssjön. Om man smalnar av cykelvägen till 3 meters bredd, så skulle en yta 

av cirka 180 m2 kunna göras om till gräsmatta.  

Äldre foton och flygfoton visar också att bryggan vid Transås badplats tidigare var betydligt större och att 

stranden sträckte sig mer norrut än idag. För att utveckla badplatsen ytterligare skulle man kunna utöka 

befintlig badplats med att utöka bryggan så pass att den även kan användas som soldäck. Även här kan en 

flotte läggas ut. 

Hela området ligger på kommunal mark. För utökning av brygga samt iläggning av flotte krävs eventuell 

strandskyddsdispens och bygglov. 

 
Foto och flygfoto från Transås badplats på 60-talet. 

Förslag:  
* Minska bredden på cykelvägen; ersätt denna yta med gräsmatta. 

* Utöka bryggan, samt lägg i en flotte. 

* Slå vass och återskapa den strandsträcka som tidigare sträckte sig mer norrut 

 

För etapp 4 föreslår förvaltningen följande prioritering: 
Förvaltningen har sedan tidigare, bland annat i badplatsutredningen från år 2015, pekat på att badplatsen 

vid Dalsjön är betydligt mindre än badplatserna i övriga serviceorter. En utökning av badplatsen är både 

idag och på sikt mycket viktig för Dalsjöfors serviceort. 



  

I en gammal stadsplan från 1970 är en mer än dubbelt så stor yta utpekad som badplats, än den yta som 

nyttjas idag. Dock skär en bilväg igenom denna stora yta, där den befintliga badplatsen ligger på ena sidan, 

och det outnyttjade området på andra. Denna bilväg följer också sjökanten en sträcka och omöjliggör idag 

en utökning av stranden.  

I stadsplanen från 1970 har en ny väg, Snödroppsvägen ritats in, som hade inneburit en lösning på detta 

problem. Denna väg har dock aldrig iordningställts. På sikt bör förvaltningen arbeta för (tillsammans med 

vägföreningen i Dalsjöfors) en flytt av den befintliga vägen, så att hela området kan nyttjas som badplats 

och fritidsområde. 

 

  
Byggnadsplan från 1970. 

Endast den södra delen av utpekat badplatsområde (Rb) nyttjas idag som  

badplats. 

 

Gamla flygfoton visar också att bryggan tidigare varit större och att det också funnits en badflotte. 

Även Dalsjösjöns badplats har alldeles för få parkeringsplatser i förhållande till storleken på samhället och 

badplatsen. Dock är det tveksamt om parkeringen enligt byggnadsplanskartan är den mest lämpliga. 

Frågan bör utredas ytterligare. Samtal pågår också med Dalsjöforsparken om nyttjande av deras 

parkeringsplats under sommarhalvåret. 

Stora Dalsjön ligger inom Öresjö Tertiär skyddszon. Hela det utpekade badplatsområdet enligt 

byggnadsplanen från 1970 är klassat som Klass II (mycket högt värde) i Grönområdesplanen. 

Förslag:  
* Utred tillsammans med vägföreningen möjligheten att flytta befintlig väg som dels skär igenom det 

avsatta badplatsområdet, och som också till viss del följer strandlinjen.  

 



  

För etapp 5 föreslår förvaltningen följande prioritering: 
Sandared är ett samhälle som växer. Idag ansvarar förvaltningen för den ”Stora” badplatsen samt 

badplatsen vid Rydet. Ytterligare en strand finns i Sandared, den sk scoutstranden. Denna strand sköts 

idag inte av någon speciell, dock står Fof för en soptunna. Vi föreslår att även denna strand blir kommunal 

badplats, främst för att tillse de sanitära frågorna även på denna strand. Förvaltningen provtar redan idag 

badvattnet på denna strand, detta på grund av att denna strand är den badplats i Sandared som ligger 

närmast det avloppsrör där avloppsvatten läckte ut i Sandaredsån 2019, vilken avloppsläcka orsakade stora 

badvattenproblem vid Sandareds badplatser. 

Samtliga tre stränder i Sandared ligger på kommunal mark. Scoutstranden är idag planlagd som parkmark; 

naturmark och skog. 

 

 
De tre stränderna i Sandared 

I bland annat Sandared finns också önskemål från Astma- och allergiförbundet om att införa hundförbud 

på en av stränderna. Om FOF står som ansvariga för samtliga tre stränder, så finns också möjligheten för 

oss att införa totalt hundförbud på en strand, ha hundbadplats/hundar tillåtna på en strand, och att (som 

idag) hundar får promenera förbi på den tredje stranden. Den stora mängden stränder gör att vi kan få 

utrymme för alla önskemål. 

Parkeringen till Sandareds badplatser är redan idag mindre än andra badplatsers av samma storlek, och 

även här måste vi titta på framtida alternativ för parkering. 

Förslag:  
* Fof blir ansvarig för samtliga tre badstränder i Sandared; Stora stranden, Rydet samt Scoutstranden 

* Utred framtida utökning av befintlig parkering alternativt annan yta för parkering. 

 

För etapp 6 föreslår förvaltningen följande prioritering: 
För Tolkens badplats i Äspered finns önskemål både från allmänheten i Äspered och från Fof om att flytta 

badplatsen till Sundholmens västra strand. 



  

Dagens badplats är liten, ligger fel solmässigt, en brant backe leder från tillfartsvägen ner till själva badet, 

och det är också brant mellan gräsmatta och bryggan; det är svårt att både komma i sjön för badande och 

svårt att lägga i bryggan för vaktmästarna. Den befintliga badplatsen ligger inte på kommunal mark, utan 

inuti ett naturreservat som ägs av Statens Naturvårdsverk. 

Fördelarna med Sundholmen är många; det finns stor yta att göra strand av, och området är relativt flackt 

vilket skulle underlätta för både besökare och vaktmästeri. Stora gräsmattor finns redan. Badplatsen ligger 

på ”solsidan” och kan nyttjas under längre tid av dygnet. Det finns möjlighet att nyttja befintlig 

parkeringsplats. Platsen är redan idag i kommunal ägo. 

 
Befintlig och önskad yta efter flytt, badplats Äspered 

Strandskyddsdispens krävs för en flytt av badplatsen i Äspered. Uppförande av brygga kräver bygglov. 

Sjön Tolken ligger i Öresjös tertiära skyddszon. 

 

För att denna flytt ska gå att genomföra krävs dock att den antingen anläggs en ny väg till 

badplats/parkeringsplats eller att befintligt servitut för vägen till Sundholmen skrivs om. 

Det är också ännu oklart vad huvudbyggnaden på Sundholmen ska användas till; även detta måste tas i 

beaktande vid utredning om möjligheten att flytta befintlig badplats till Sundholmen.  

Förslag:  
Utred möjligheten att skriva om servitutet för vägen till Sundholmen  
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Fritids- och folkhälsonämnden 
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Uppdrag från Kommunfullmäktige att anlägga minst en 

ny badplats per år 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta föreslagen plan ”Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen anlägger minst en ny badplats per år”.   

 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i samband med kommunfullmäktiges 

budgetmöte 2020 fått uppdraget att ”anlägga minst en ny badplats per år”.  

Förvaltningen föreslår utvidgning/nyanläggning i sex etapper enligt bifogad 

skrivelse.     

 

Beslutsunderlag 

1. ”Uppdrag från Borås Stads kommunfullmäktige: Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen anlägger minst en ny badplats per år, 2021-11-02”                      

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 
 
 

Stödmedel för bredbandsutbyggnad  
 

Hur åstadkommer vi välförankrade regionala prioriteringar? 
 

Post- och telestyrelsen, PTS, har sedan 2020 i uppdrag att administrera 

investeringsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Under 2021 finns 1,6 

miljarder kronor i regeringens budget för detta ändamål. De regionala 

bredbandskoordinatorerna arbetar för bättre samordning i bredbandsfrågor bl.a. genom 

att stödja kommuner, kartlägga behov och främja samverkan. Regionerna har i 

egenskap av regionalt utvecklingsansvariga också möjlighet att inkomma med 

regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader i områden som anses 

strategiskt viktiga.  

 

Den 24 februari diskuterar vi hur man får till en bra samverkan mellan kommuner och 

regioner i arbetet med regionala prioriteringar. Representanter från PTS kommer att 

berätta om årets utlysning av bredbandsmedel och det arbete som föranleder den. Vi 

får också lyssna till några av de kommuner och regioner som tog del av 

bredbandsstödet under 2020.  Det kommer att finnas en chattfunktion under 

sändningen, där man kan ställa frågor. 
 

 Datum: 24 februari, kl. 10:00-11:45 

Plats: Webbsänds, länk  

Målgrupp: Sändningen riktar sig till dig som arbetar i kommun eller region med strategiska 
infrastrukturfrågor eller som vill få större förståelse för den nya stödmodellen för 
bredbandsutbyggnad. 

Kostnad: Kostnadsfritt 

 

  

https://api.screen9.com/preview/pOKEDRtA9Zi9a9USYadrpBv0zCQtPfwPoOs3Pe9_-fDG8RK1x9d7Xe8pHdHM5M8T


 
 
 

PROGRAM 
  

10:00 Välkommen 

Ellinor Ivarsson, SKR 

10:05-10:20 PTS berättar om regionala prioriteringar 2021 

Jenny Wilcke-Blanck, PTS 

10:20-11:00 Nedslag i tre regioner – hur bygger man upp en bra samverkan inför arbetet 
med regionala prioriteringar? 
 
Västernorrland 
Mathias Sundin, Regional bredbandskoordinator, Region Västernorrland 
Mikael Näsström, Tillväxtchef, Sollefteå kommun 

 
Västra Götalandsregionen 
Eric Åkerlund, Regional bredbandskoordinator, Västra Götalandsregionen 
Johannes Adolfsson, IT-strateg, Borås stad 

 
Värmland 
Erik Larsson, Regional bredbandskoordinator, Region Värmland 
Marcus Ekholm, Projektledare, Karlstad kommun 
 

11:00-11:10 PAUS 

11:10-11:40 Gemensam diskussion 

11:45 Avslutning 
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Uppdrag - Effektivisering skolskjutsverksamhet 

1 Inledning 

Uppdrag i budget 2021 har givits till Grundskolenämnden och Tekniska nämnden. 

 

- Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur 

skolskjutsverksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas. 

 

Ett liknande uppdrag har ställts från Grundskolenämnden till Grundskoleförvaltningen under 

2020. Och flertalet aktiviteter är påbörjade efter redovisning av uppdraget 2020.  

 

2 Definition av skolskjuts 

Skolskjuts sker från hemmet till skola och kan ske genom 5 olika transportsätt; 

 Busskort med ordinär linjetrafik 

 Upphandlad skolskjuts med större och mindre bussar som kör slingor i områden för 

att hämta och lämna vid skolor/upphämtningsplatser. Dessa områden är 

Fristad/Sjöbo, Dalsjöfors, Viskafors, Sandared/Sjömarken. Det finns även visa 

upphandlade bussar som har beställts för att lösa ett visst uppkommet behov utanför 

ovanstående områden. Resa till slöjd, hemkunskap etc. hanteras som upphandlad om 

enskild buss abonneras för transporten.  

 Taxi – Ordinarie (Resor till grundskolor främst elever som blivit placerade på annan 

skola än anvisad skola).    

 Taxi - Specialresor (enskilda elever eller gemensamma resor till te x specialskolan 

Kannebäck, kommunikationsklass eller andra kommungemensamma 

undervisningsgrupper). 

 Evakueringsresor.     

3 Uppdrag/Undersökning  

 Tolkning av uppdrag  

 

Tolkning av uppdraget har gjorts utifrån ordet effektiviseras. Mellan 2017 och 2021 har 

kostnaden ökat kraftigt. Uppdrag från Kommunfullmäktige anses därför vara en fortsättning 

för att bryta kostnadsutvecklingen. Och samtidigt inte påverka den enskilda eleven. 

 

 Slutsats av rapport till Grundskolenämnden 2020 

 

Borås Stad ligger med den högsta kostnaden i förhållande till antal elever när man jämför 

liknande kommuner. Jämförelse har gjorts utifrån Kolada 2017-2019 och en egen beräkning 
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Uppdrag - Effektivisering skolskjutsverksamhet 

har gjorts av fortsatt kostnadsutveckling under 2020. De budgeterade nivåerna för 2021 visar 

även initialt på fortsatt kostnadsutveckling (Vårterminen 2021). 

 

Vid en analys av liknande kommuners regler för skolskjuts framkommer två skillnader;  

 Flera kommuner innehar ett längre avståndskrav för sina högstadieelever. 

 Kommuner med lägre kostnad per elev tillåter inte skolskjuts till annan skola än den 

som kommunen skulle placera i.  

En matchning har gjorts för respektive skolskjutselev med avstånd mellan 

folkbokföringsadress och skola. Viss problematik uppkommer då vissa elever enligt matchning 

innehar kort avstånd till sin skola men ändå är beviljad skolskjuts. Dessa visar sig till stor del 

vara elever med delad vårdnad där skolskjuts sker från ena vårdnadshavare.   

Första testning av data gjordes för att se hur många elever som hade haft rätt till skolskjuts om 

de ”gamla” reglerna fortfarande hade gällt (dvs avståndskrav men endast skolskjuts till anvisad 

skola). Det visar sig att 57 % av 4 500 st eleverna hade då inte haft rätt till skolskjuts utifrån 

de gamla reglerna. 43 % hade fortsatt haft rätt till skolskjuts. 

Denna %-sats där Borås stad erbjuder skolskjuts utöver skollagen överensstämmer med 

tidigare resonemang om att minst 20 mkr av skolskjutskostnad är årligen en merkostnad.  

Det går även se utifrån avstånd till skolor att endast 34 % av eleverna med skolskjuts går på 

den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen. 66 % har då valt en annan skola eller 

blivit placerad på en skola längre bort från hemmet vilket då medför skolskjuts.  

Se man till effekten av fristående skolor så åker 1300 elever skolskjuts till fristående skola. Dvs 

30% av skolskjutseleverna åker till en fristående skola. 

 

Det har även diskuterats hur kostnaden för skolskjuts skulle förändras vid en utökning av km-

gräns till skola. 

Följande gräns är just nu den beslutade gränsen i Borås stad.  

Förskoleklass till Årskurs 3:  Minsta avstånd 2 km. 

Årskurs 4 till Årskurs 9:  Minsta avstånd 3 km.  

 

Antalet Årskurs 4-6 som har 3,0 km till 3,99 km till sin skola var under 2020 cirka 300 elever. 

Dessa elever skulle inte ha rätt till skolskjuts om en utökning av gräns skolskjuts sker till 4 km 

för åk 4-6. 

Antalet Årskurs 7-9 som har 3,0 km till 3,99 km till sin skola var under 2020 cirka 370 elever. 

Dessa elever skull inte ha rätt till skolskjuts om en utökning av gräns skolskjuts sker till 4 km 

för åk 7-9. 

Dessa 674 elever står för 15 % av behovet av skolskjuts. Och beroende på färdsätt skulle ett 

beslut av förändrad gräns på sikt påverka kostnaden med 10 %-20 %.  
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Uppdrag - Effektivisering skolskjutsverksamhet 

 Antal elever är kostnadsdrivande 

 

Vid de analyser som har gjorts under 2019-2021 visas att antalet elever som är berättigade till 

skolskjuts är den mest kostnadsdrivande aktiviteten. Samtidigt finns det delar som marginellt 

påverkas av antalet elever. Dessa flöden är främst den upphandlade trafiken runt om i 

serviceorterna (dvs samma slingor körs nu som för 20 år sedan).  

Analysen har även påvisat att det flöde som har högst kostnadsutveckling är transporter som 

sker med Taxi.   

 

 

 Redovisning för 2020 

 

En redovisning av 2020 återfinns nedan fördelat per transportkategori. Utfallet för 2020 

slutade på 56 mkr och vid utgången av 2020 nyttjade 3 876 elever skolskjuts. 

Antalet elever varierar under året dels utifrån att vårdnadshavare ansöker vid uppkommit 

behov. Men det finns även elever som har beslut om skolskjuts men inte val att använda 

skolskjuts.  

  Kostnad Antal  kr/elev  

2020 Elever  

Busskort linjetrafik 11 mkr 2 282 st 4 800 kr 

Upphandlad skolskjuts 23 mkr 1 221 st 18 800 kr 

Evakuering  1,5 mkr   

Taxi  19,3 mkr 373 st 51 700 kr 

Summa  54,8 mkr 3 876 st 

 

 

 

Under året görs även en detaljerad uppföljning med utgångspunkt i leverantör. Där återfinns 

även den administrativa kostnaden från Tekniska förvaltningen. 

Under 2020 har den upphandlade trafiken i stort följt budget. Avvikelsen återfinns inom 

evakueringsresor samt Bussar utöver upphandling som till stor del är kopplat till Situationen 

runt Corona. Antal elever på SU-gruppen i Borgstena har delvis under året varit lägre vilket 

har påverkat kostnaden för dessa transporter. 
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Uppdrag - Effektivisering skolskjutsverksamhet 

 

 

 Fördelning av ålder per transportkategori 

 

 

Fördelning av åldrar visar att taxi främst finns för de elever som går på F-3 och avtar sedan. 

Men det finns även elever som åker Taxi till Högstadiet.  

Fördelningen visar även att linjetrafik är vanligare för de äldre eleverna men att det finns 

elever i Förskoleklass som åker linjetrafik.  

Orsaken till val mellan linjetrafik och taxi för yngre elever utgår till största del om skolan är val 

eller om eleven är placerad. Dvs om en yngre elev väljer en skola där avståndet är mer än 2 km 

blir transportsättet linjetrafik. Men om eleven har blivit placerad på skolan då det har saknats 

plats på närmsta/anvisad skola blir valet taxi. Detta kommer i sint ur utifrån trafikmognad och 

att Borås Stad inte kan kräva att alla elever är trafikmogna och kan hantera linje-trafik med 

eventuellt bussbyte. Däremot om vårdnadshavare anser att eleven klarar av linjetrafik kan ett 

aktivt skolval göras längre ifrån hemmet. Utifrån detta kan elever i samma klass som bor nära 

varandra få beslut om olika transportsätt utifrån hur placeringen har gått till på skolan (anvisad 

eller placerad).     

Jämförelse mellan stadierna visar att ungefär lika många elever i F-3 åker skolskjuts totalt sett 

jämfört med åk 4-6. Det finns sedan en naturlig ökning på 7-9 då skolorna är färre och fler 

elever har då ett längre avstånd till sin skola. 
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Uppdrag - Effektivisering skolskjutsverksamhet 

 

  

 Fördelning mellan skolor (Taxi-elever) 

 

Kostnadsökningen under 2018-2021 ligger främst på ökning av elever som åker Skol-taxi. 

Under 2020 åker ca 400 elever taxi till och från skolan. Vissa elever åker varje dag och vissa 

elever åker några dagar i veckan och några elever åker varannan vecka. En fördelning av antal 

per skola redovisas nedan utifrån 80% av volymen vilket motsvarar 22 skolor; 

 

 

 

Taxi-elever är spritt mellan skolorna men flertalet resor går till och från centrala skolor.  
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Uppdrag - Effektivisering skolskjutsverksamhet 

 Skollagen 

 

 

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs. Elevens 

hemkommun ska göra en bedömning av behovet i varje enskilt fall.  

Elevens hemkommun avgör varje enskilt fall om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts. 

En elev i en kommunal grundskola eller grundsärskola har rätt till skolskjuts om sådan 

behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens 

funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar 

prövas individuellt. Även elever i förskoleklassen har rätt till skolskjuts under samma 

förutsättningar som elever i grundskolan och grundsärskolan. Avstånd mellan bostad och 

skola är inte definierat i skollagen men vid stickprov runt om i olika kommuners riktlinjer 

för skolskjuts kan man se att flertalet kommuner har samma avståndsbedömning. 

 

Förskoleklass till Årskurs 3: Minsta avstånd 2 km. 

Årskurs 4 till Årskurs 9:  Minsta avstånd 3 km.  

  

Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan 

kommun.  

Huvudregeln är även att en elev som går i en fristående förskoleklass eller grundskola 

inom kommunen har inte rätt till kostnadsfri skolskjuts.  

För båda dessa regler gäller dock att kommunen ska anordna skolskjuts för en sådan elev 

om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

För elever som har växelvis boende gäller att båda vårdnadshavare skall bo inom kommunen. 

Eleven har då rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett 

vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. 

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven 

däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen. 

 



Borås Stad 
Datum 

2021-10-01 
Referens 

      
Sida 

9(9) 

 

Uppdrag - Effektivisering skolskjutsverksamhet 

4 Pågående och kommande aktiviteter  

 Förändring upphandling inom skol-taxi 

Vid dialoger under 2020 framkom dels ett behov av att kunna få ut bättre statistik. Ett 

lyckosamt förändringsarbete har gjorts inom planering av färdtjänst och ett arbete påbörjades 

för att nyttja färdtjänst arbetsmetoder.  

För att kunna påbörja denna förändring krävdes en ändrad upphandling av taxi-trafik vilket 

kunde planeras för i den upphandling som gjordes under våren 2021. De stora förändringarna 

i upphandlingen består av; 

 Borås Stad beställer timmar och kapacitet utifrån behov. Tidigare debiterades körda 

kilometer från respektive bolag.   

 Övergång av trafikplanering från respektive taxibolag till skolskjutsenheten. Samma 

system som färdtjänst idag använder kommer att även innehålla planering för 

skolskjuts. Det skapar även en ökad stabilitet  inom persontransporter. Tidigare 

planerade respektive taxi-bolag hur elever hämtas och lämnas utifrån de tider Borås 

stad förser med.   

 Krav på Certifiering och utbildning av förare. Samma aktivitet gjordes under 2019 

inom färdtjänst. Klagomål och synpunkter minskade då vid denna aktivitet.     

   

Efter implementering kommer Borås Stad att ställa ut en inköpsorder (fakturaunderlag) till 

respektive taxibolag där de får fakturera emot. Utifrån att resor är planerade i 

skolskjutsenhetens system och registrerade utifrån GPS finns en spårbarhet från resa till 

kostnad.  

Genom att resor planeras via skolskjutsenheten kan en värdering göras var det är lämpligt att 

öka från taxi-bil till minibuss och på så sätt öka effektiviteten inom skolskjuts.  

 Kommande kartläggning av arbetsflöde  

Ansökan, beviljande och hantering av skolskjuts innehåller ett stort antal aktiviteter. Vissa 

aktiviteter har ett beroende mellan sig men vissa aktiviteter är frikopplade. 

Det är av stor vikt att aktiviteter är kända bland de olika funktioner som påverkar hantering av 

skolskjuts. Ett arbete kommer att göras för att synliggöra vilka dessa aktiviteter är och hur de 

är sammankopplade. 

5 Slutsats 

Aktiviteter är påbörjade utifrån förvaltningsintern analys 2019 samt uppdrag från 

Grundskolenämnden under 2020. Både den förvaltningsinterna analysen samt uppdraget är 

analyserade tillsammans med skolskjutsenheten inom Tekniska förvaltning. I samband med att 

trafikplanering övergår till Borås stad möjliggörs statistikuttag över utförd skolskjuts. Tidigare 

var enda underlaget den fakturaspecifikation som levererades månadsvis.  Utvärdering av 

förändrad upphandling kommer göras bl. a i tertial 1 2022 samt i samband med läsårets slut i 

juni 2022. Analys av statistik kommer även leda till fortsatt förbättringsarbete.   



Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2021 
 

Utredningar i samband med uppdrag 
 
 

2021-00901 
Redovisning av uppdrag - skolskjutsverksamhet 2021 från Grundskolenämnden 
 
2022-00039 
Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och Norrby. Förstudie görs under 
2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

2022-00039 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela på utrymme 

ska utredas. 

2022-00039 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med 

föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva som möjligt. 

 

2021-00173 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med målbilder för resterande 

delar av Social hållbart Borås. 

 

2021-00500 

Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och omsorgsboende. 

 

2021-00186 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation under 

en nämnd, till exempel Servicenämnden eller B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B valdes. 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. Uppdraget ska 

redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

2021-00910 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 inrätta minst en ny badplats vilket gärna kan ske i 

samverkan med föreningslivet. 

 

2022-00119 

Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina 

lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när det inte bedrivs 

någon utbildning i dem. 

 

2021-00831 

Kulturnämnden ska under 2021 ta fram en plan som beskriver i vilken ordning kommunens bibliotek ska 

bli meröppna. Biblioteken i serviceorterna ska prioriteras. 

2019-00157 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och ansvarsfördelning ska 

utredas och tydliggöras. 



 

2022-00110 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett ”Art Center” – ett konstens skyltfönster. Utredningen 

ska belysa hur olika konstformer kan användas, till exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man 

kan möjliggöra för möten mellan boråsare. 

 

2022-00110 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska nämnden, se över Annelundsparkens förutsättningar och 

utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska särskilt belysa hur man kan använda konstnärlig utsmyckning, ljus 

och ljud för att göra en promenad i parken till en kulturell upplevelse. 

 

2022-00039 

Sociala omsorgsnämnden ska under 2021 utreda vilka anställda på Sociala omsorgsförvaltningen som har 

behov av fria arbetskläder, vilka kläder medarbetarna behöver och vad det skulle kosta. 
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1 Uppdraget 
Lokalförsörjningsnämnden har av Kommunfullmäktige i budget 2021 fått 
uppdraget att tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utreda hur nämnderna på ett bättre 
sätt kan använda sina lokaler gemensamt. Hur föreningslivet kan använda 
lokalerna när det inte bedrivs någon undervisning i dem ska särskilt belysas. 

 Utredningens arbete 
Under 2021 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från beröra 
förvaltningar. Då även uppdraget tar upp föreningslivet har även Fritid- och 
folkhälsoförvaltning medverkat i utredningen eftersom de genom sin verksamhet 
har god kännedom om föreningslivets behov av lokaler. 

Arbetsgruppen har haft fyra möten.  

Arbetsgruppen består av följande tjänstepersoner: 

Andreas Sikström Rubio (Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen) 

Cathrine Kristoffersson (Grundskoleförvaltningen) 

Martina Lindberg (Fritid- och folkhälsoförvaltningen) 

Tanja Vööras (Förskoleförvaltningen) 

Ann-Christine Josefsson (Lokalförsörjningsförvaltningen) – sekreterare 

Fritid- och folkhälsonämndens skrivelse 2020-10-19 avseende gemensam 
hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i samband med 
övernattning vid evenemang har utgjort ett av underlagen för utredningen av 
uppdraget.  

 Begrepp och uttryck 
Innebörden av nedanstående begrepp/uttryck har arbetsgruppen tolkat enligt 
följande; 

”Utreda” - menas att kartlägga och föreslå, d v s inte rekommendera, utan peka 
på en inriktning.  

”Lokaler” – menas ytor inomhus. 

”Hur på ett bättre sätt” – menas att nämnderna själva använder sig sina lokaler 
bättre för att på så sätt hitta bättre gemensamt nyttjande. Alla möjligheter till att 
kombinera nyttjande ska omhändertas. 

 Rapportens disposition 
I kapitel 2 redogörs för nämndernas nuvarande samverkan, vilka behov som 
finns och hur de skulle kunna tillgodoses. Kapital 3 tar upp föreningslivets 
nuvarande lokalanvändning, vilka behov som finns och hur de skulle kunna 
tillgodoses. I kapitel 4 finns utredningens sammanfattande slutsatser och förslag.  
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2 Hur nämnderna på bättre sätt gemensamt kan 
samutnyttja sina lokaler 

 Nuläge 
Syfte med samutnyttjande av lokaler är att ge effektivare användande av lokaler 
och bättre hushållning med resurser genom att fler delar på lokalkostnader. 
Berörda nämnder samverkar idag om lokaler i varierande omfattning.  

Mellan förskola och grundskolans yngre årskurser finns goda exempel på en idag 
fungerande samverkan och då främst i orter utanför centralorten. Skolorna 
samverkar i stort utsträckning med Fritid- och folkhälsonämnden om 
anläggningar för idrott och fritid, och med Kulturnämnden när det gäller 
skolbibliotek. Mindre vanligt är att förskola, skola och gymnasium samverkar 
med verksamheter som äldre- och socialomsorg.  

I orter utanför centralorten är det många gånger enklare att samverka mellan olika 
förvaltningar då tillgång på lokaler kan vara mer begränsat och handlar också 
många gånger om en resursfråga. För de mindre orterna kan också de offentliga 
lokalerna mer naturligt ha större användningsområden genom att lokalerna också 
kan utgöra en tänkbar mötesplats för boende på orten.  

I många fall är samverkan något som kan vara enkelt att lösa men det finns 
omständigheter som försvårar en samverkan. Den sekretess som råder i de olika 
verksamheterna är exempel på detta. Graden av samutnyttjande mellan berörda 
nämnder/förvaltningar skulle mycket väl kunna öka förutsatt att olika intressen 
balanseras och att sekretessfrågan kan hanteras. 

Den politiska viljan och konsekvenser av politiska beslut är också något som kan 
bidra till att en mer begränsad samverkan. Det finns beslut om att nya förskolor 
ska ha tillagningskök eftersom enheterna numera byggs för att inrymma fler 
avdelningar än tidigare. De mindre enheter som ersätts hade mottagningskök och 
fick maten levererad från en grundskola. I och med den nya enheten upphör 
samverkan vilket påverkar dimensioneringen av köket på grundskolan.  

Det är inte heller helt enkelt för olika verksamheter att ta över varandras lokaler. 
Lokalutformningen skiljer sig åt och det kan därför vara svårt att hitta en flexibel 
lösning. Det finns dock exempel på där detta gått att åstadkomma och exempel 
på att det inte blivit så bra. Således finns behov av att stärka den övergripande 
samordningen. 

Samverkan kan således försvåras av Stadens egna beslut och prioriteringar, men 
snabba förändringar i omvärlden påverkar också. De är många gånger svåra att 
förutse och bedöma. Förskolan är i mångt och mycket styrd av 
befolkningsprognoserna. Prognoserna är förenade med en hel del osäkerhet och 
svängningarna kan vara betydande. Att parera nuvarande och framtida behov 
samt närhetsprincipen med tillgången på förskoleplatser är inte enkelt. På kort 
sikt kan behoven mötas med förhyrningar men vid strategiskt långsiktiga beslut 
som oftast handlar om att bygga nytt, tar processen att nyproducera en förskola 
upp emot tre-fyra år, och behovssituationen kan således ha förändrats under den 
tiden. För att kunna snabbt parera ett förändrat lokalbehov behöver det, i den 
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utsträckning det är möjligt, finnas en flexibilitet i hur lokalerna långsiktigt kan 
användas och av vem. 

 Behov 
För att stärka nämndernas inbördes samverkan bör detta vara ett viktigt inslag i 
den strategiska lokalförsörjningen. De som ska samverka behöver ha en 
förståelse och kunskap om varandras verksamheter. Synsättet att skapa 
förutsättningar för ett samutnyttjande behöver tryggas så att det genomsyrar hela 
organisationen och är integrerat i den löpande verksamheten.  

Att samverkan behöver inte enbart stanna vid att fler delar på kostnader för 
lokaler m.m. utan det kan också öka möjligheten till att använda personal på ett 
smartare sätt för en effektivare resursanvändning. Begränsade resurser gör 
samutnyttjande attraktivt och kan anpassas och genomföras i olika grad var avser 
såväl omfattning som tid. Från att olika verksamheter delar på samma ytor och 
funktioner till att organisatoriskt och ekonomiskt arbeta tillsammans. Detta sker 
i viss utsträckning redan idag. 

Lokaler som samutnyttjas behöver vara utformade för tillgänglighet och med 
fokus på att utformning görs med tanken på olika användares behov. Hur känsligt 
material eller inventarier ska förvaras är en nyckelfråga om samutnyttjandet ska 
kunna kännas säkert och friktionsfritt.   

Det behövs en tydlighet i ansvarsfrågor lokalt om vem/vilka av de samverkande 
verksamheterna som ska iordningställa, förvalta, svara för ekonomi, drift, 
underhåll och slitage. Verksamheterna kan ha konkurrerande krav, olika behov 
av underhåll och när det tidsmässigt behöver ske. 

För att upprätthålla och utveckla samutnyttjandet behöver det säkerställas att 
ekonomiska medel finns för att löpande kunna åstadkomma detta. Det bör ske i 
den lokala dialogen berörda verksamheter emellan.  

Lokalbehoven för verksamheter som samutnyttjar kan ändras genom expansion, 
neddragningar, att avtalstider varierar och avflyttning. Det behövs en beredskap 
för att kunna hantera detta.  Att tänka långsiktigt snarare än tillfälliga lösningar är 
angeläget när ett behov är identifierat. 

För att garantera trygghet och säkerhet, öppenhet och slutenhet behöver 
samutnyttjandet anpassas. Viktigt att ta hänsyn till faktorer som skalskydd, lås 
och larm, brandskydd, utrymning m.m. 

 Slutsatser 
Ökad samverkan kan på sikt bidra till effektivare resursutnyttjande och möjlighet 
till innovationer men kan initialt leda till ökade investeringskostnader då 
nuvarande lokaler behöver anpassas.  

I orter utanför centralorten är det många gånger enklare att samverka mellan olika 
förvaltningar då tillgång på lokaler kan vara mer begränsat och det kan också 
handla om en resursfråga.  

Att samverka för att stärka ett ökat lokalutnyttjande bör vara ett viktigt inslag i 
den strategiska lokalförsörjningen. Det krävs en vilja för ett samutnyttjande. De 
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som ska samverka behöver ha en förståelse och kunskap om varandras 
verksamheter. Således finns behov av att stärka den lokala dialogen. Detta bör 
dock kompletteras men att riktlinjer och arbetssätt utformas som stärker att den 
övergripande planeringsprocessen tydligare beaktar möjligheter till samverkan 
om lokaler mellan olika nämnder.   
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3 Hur föreningslivet kan använda Stadens lokaler då 
inte undervisning sker 

 Nuläge 
Stadens mötesplatser är ett viktigt led i att stärka den sociala hållbarheten. Här är 
föreningslivet en viktig medspelare. Men den typ av Stadens lokaler som nyttjas 
mest i nuläget av föreningslivet är Stadens olika idrottsanläggningar. 
Föreningarna har möjlighet att nyttja exempelvis idrottshallar när Stadens 
verksamheter inte använder dem. Ju större och mer fullvärdig hall desto högre är 
nyttjandegraden.  

Uthyrning av stadens idrottsanläggningar administrerar Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen. Grundskoleförvaltningen respektive Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen hyr i mindre omfattning, men frekvent, ut vissa 
av sina lokaler exempelvis samlingssalar och idrottshallar. Det förekommer också 
att mindre lokaler hyrs ut för större privata sammankomster. Var och en hanterar 
själva processen kring sin egen uthyrning. 

När det exempelvis gäller Grundskoleförvaltningens uthyrning till föreningar är 
detta begränsat till vissa skolor inom centralorten. Dessa lokaler uppfyller olika 
krav bl.a. på säkerhet och att de kan lätt avgränsas. Därför är de enklare att hyra 
ut. När det gäller helt nya eller ombyggda skolor har anpassningar gjorts för att 
möjliggöra en extern uthyrning. Framöver kommer möjligheterna att hyra ut 
lokaler öka eftersom fler skolor med tiden kommer att byggas om och det är även 
aktuellt med nya skolor. På sikt kan på så sätt fler lokaler komma föreningslivet 
till del.  

Sedan år 2021 finns en gemensam hantering för upplåtelse av skollokaler och 
idrottshallar i samband med evenemang. Som stöd finns en organisations- och 
processbeskrivning där Fritid- och folkhälsoförvaltningen har ett 
samordningsansvar. Initialt är sex skolor utvalda – tre grundskolor och tre 
gymnasieskolor. Kraven som gäller på skolornas lokaler tillgängliga för uthyrning 
är definierade. De förvaltningarna som hyr ut sina lokaler anser att samarbetet 
har fallit väl ut och är nöjda med förfarandet. Antal tillfällen då lokaler hyrts ut 
under det gångna året har dock varit relativt få på grund av rådande Corona-
restriktioner.  

Kontrakt skrivs normalt med föreningen eller privatpersonen vid 
lokaluthyrningen som reglerar hyresförhållandet.   

De nämnder som idag hyr ut sina lokaler har var och en tagit beslut om sina 
uthyrningstaxor. Undantaget är för närvarande Grundskolan. Taxorna kommer 
dock att inom kort tas upp i nämnd för beslut.  

 Behov 
Föreningslivet har dock behov av andra typer av lokaler än just idrottshallar. 
Behovet kan delas in i två grupper; dels stora lokaler som kan ta emot större 
folksamlingar, dels mindre lokaler för användning ett par timmar i veckan för 
olika mötes- och verksamhetsaktiviteter. För att tillmötesgå behoven i båda fallen 
bör lokalerna vara möblerade med tillgång till nödvändiga faciliteter såsom 
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exempelvis kök, toalett, etc. samt att avgiften för att hyra lokalen behöver ligga 
på en rimlig nivå. Det måste också finnas en ekonomisk möjlighet för 
föreningarna att hyra lokalen/lokalerna.  

För de skollokaler som ännu inte är ombyggda finns det begränsningar som 
motverkar uthyrning. Oftast vill den som hyr ha tillgång till kök. Det finns dock 
regler kring livsmedelssäkerhet som måste följas. Detta skulle exempelvis kunna 
lösas genom utbildning i handhavande, och/eller genom en praktisk hållbar 
lösning, som kan tillgodose behoven utan att det strider mot regelverket. Det 
finns ett koncept som används när det gäller övernattningar i idrottshallar i 
samband med evenemang. Frågan behöver dock utredas mer om vilka krav som 
ska ställas på den som hyr när lokalen ska hyras med kök. Olika lösningar behöver 
diskuteras och föreslås prövas genom pilotprojekt i mindre skala. Först därefter 
går det att besvara vilka lokaler med tillgång till kök som kan vara möjliga att hyra 
ut. 

Det lokala föreningslivet är rikt, stimulerar till gemenskap, utveckling och lärande 
på många olika plan och spelar således en viktig roll för att skapa ett socialt 
hållbart samhälle. Hässleholmen och Norrby är exempel på områden inom Borås 
stad där behovet av föreningslokaler är stort. Om våra gemensamma lokaler 
bättre kan komma föreningslivet till del i dessa områden skulle det kunna ge 
betydande mervärden.  

Det finns även ett växande behov av att löpande hyra en lokal ett par timmar per 
vecka som idag är svårt att med enkelhet tillmötesgå. Hyrs en lokal finns normalt 
även önskemål om tillgång till kök/pentry men även möjligheten att förvara 
material för föreningens verksamhet. Problematiken beträffande kök/pentry är 
den samma som för större lokaler. När det gäller förråd kan det finnas olika 
lösningar för grundskolorna. Det handlar inte om enhetliga lösningar utan hur 
förrådstillgången kan lösas kommer troligen att variera beroende på skola och 
var i skolan den lokal är belägen som är aktuell att hyra ut. Således behöver det 
kartläggas lokalt där önskemål finns vilka lokaler som kan vara aktuella och vilka 
möjligheter som kan finnas för att kunna tillmötesgå behovet av förråd. 
Gymnasieskolorna å sin sida bedömer att det inte finns några förrådsytor att ställa 
till förfogande på grund av utrymmesskäl. I samband med ombyggnation av 
gymnasielokaler har frågan om förråd för externa hyresgäster aldrig varit aktuell 
då det ofta handlar om att maximera lokalanvändningen för den egna 
verksamheten.  

En annan begränsning är hur kraven på olika säkerhetsaspekter kan tillgodoses. 
Den som hyr lokalen ska enbart ha tillgång till det som är ingår i förhyrningen. 
Fler lokaler skulle således kunna hyras ut om fastighetsobjekten är utrustade med 
passagesystem. En del lokaler är givet lokalisering och planlösning lättare att 
avgränsa än andra. Hur många lokaler som skulle kunna hyras ut, förutom de 
som idag hyrs ut, får analyseras i samband med en förfrågan om möjligheten att 
hyra.  

För att lokalerna ska vara attraktiva att hyra för föreningarna måste avgiften vara 
rimlig. En för staden gemensam taxesättning förordas. Nu sätter nämnderna 
själva sina taxor för de lokaler som hyrs ut. Den taxa som gäller i samband med 
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upplåtelser av skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid 
evenemang, baseras på Fritid-och folkhälsonämndens taxesättning av 
idrottshallar. Avgifterna är subventionerade med skattemedel, d v s föreningar 
som hyr, betalar en mindre del av den totala kostnaden.  

Fritid-och folkhälsa har sedan i höst ett nytt verksamhetssystem för att hantera 
föreningsbidrag och lokalbokningar av idrottsanläggningar. Det IT-baserade 
systemet är flexibelt och kan enkelt kopplas ihop med olika IT-lösningar såsom 
exempelvis för tillträde och övervakning. Att utöka hanteringen för att även ta 
hand om andra lokaler bedöms som möjligt.  

Skolorna administrerar idag själva sin lokaluthyrning. Större skolor har dock 
bättre möjligheter att rent administrativt hantera lokalbokningar än mindre 
enheter. Det finns förvisso samordningsvinster i att ha en för Staden gemensam 
bokningsadministration men den kan finnas behov av att kunna anpassa till de 
organisatoriska förhållanden som råder lokalt. Att berörda nämnder kan 
integreras i ett gemensamt bokningssystem underlättar.  

Även om bokningsadministration samordnas till en nämnd kvarstår dock 
behovet av uthyrningsansvariga på de olika skolenheterna. Det behöver vid 
respektive förvaltning utarbetas en rutin för den lokala processen rörande 
lokaluthyrningen – för- som efterarbete. Om antalet uthyrningsbara lokaler ökar 
behöver det inte innebära att det kommer krävas mer personella resurser lokalt. 
Tillträde och övervakning av lokaler kan hanteras via olika IT-lösningar. Den 
som hyr lokalen ansvarar för iordningställande av lokalen.  

Efterfrågan på möteslokaler för olika idrottsföreningar har ökat och som 
förespås komma öka än mer framöver. Det är numer allt mer vanligt att 
nystartade föreningar inte bygger sina egna klubbstugor. Föreningarna saknar 
således lokaler för att under ett par timmar per vecka kunna hålla olika möten 
inför/efter träning och matcher och/eller för föreningsadministrativa aktiviteter.  

Den som hyr lokalerna bör/ska dela verksamhetens värdegrund. Ansvaret för att 
bedöma vem som ska få hyra en lokal bör ligga på den förvaltning som är 
samordningsansvarig för uthyrningen.  

Vad som gäller i samband med förhyrningen ska vara tydligt. Kontrakt bör 
skrivas för lokaluthyrningen. Där ska framgå ordningsregler, hyresgästens 
skyldigheter, ansvars- och försäkringsfrågor och övriga regler i syfte att reglera 
hyresförhållandet. Kontraktstecknande förekommer normalt redan idag. 

 Slutsatser 
Möjligheter att hyra ut förskolelokaler till föreningslivet bedöms som ringa. Det 
beror på den sekretess som råder i förskolan för skydd av personliga uppgifter 
om den enskilde. Sekretessen i skolverksamheten är inte lika begränsade och som 
följd bedöms att möjligheterna är större för uthyrning av skollokaler när dessa 
inte används för undervisning. En annan aspekt är att förskolan i sin verksamhet, 
för att stimulera till barns utveckling och lärande, använder mer pedagogiskt 
material och utrustning i lokalerna. Rent hanteringsmässigt försvårar detta en 
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möjlig uthyrning eftersom material och inventarier måste placeras i förråd eller 
förvaras på annan plats inför varje gång lokalen ska hyras ut.   

Det finns olika krav på lokaler bland annat säkerhetsaspekter som 
passagebehörigheter, brandskydd, tillgänglighet m.m. Här handlar det också om 
intresseavvägningar när det byggs om-/till eller nytt. Det kan finnas svårigheter, 
givet de krav olika reglerna ställer, att i projekt samtidigt även beakta möjligheter 
för eventuell framtida uthyrning av lokaler, och med hänsyn till detta, att 
kostnaden för projektet som helhet är ekonomiskt försvarbart. Att lokalerna i 
första hand ska vara anpassade för kärnverksamheten och dess primäruppdrag 
bör vara styrande.   

Det behöver tydliggöras hur kostnaderna för anpassningar för att möjliggöra 
lokaluthyrning ska finansieras, d v s ska de täckas inom respektive verksamhets 
driftsbudget eller via centralt avsatta medel.  

Att stärka den publika informationsinsatsen kring vilka lokaler som redan idag är 
möjliga att hyra ut är ett exempel som på ett enkelt sätt snabbt kan öka 
uthyrningsgraden och ge ökade möjligheter för föreningarna och privatpersoner 
att hitta lokaler för sina verksamheter. Detta kräver dock en samordning inom 
Staden.  Även lokalbokningen behöver samordnas för en effektivare 
uthyrningsadministration. Genom sina goda kontakter med föreningslivet faller 
det sig naturligt att Fritid- och folkhälsonämnden bör få samordningsansvaret för 
administrationen av lokaluthyrningen. 

Frågan om bedömningen vilka föreningar som ska få hyra lokalerna bör vara lika 
inom Staden. 

De nämnder som idag hyr ut sina lokaler har var och en tagit beslut om sina 
uthyrningstaxor, men det finns flera fördelar om avgiftssättningen vore enhetlig. 
Nivån på den avgift som ska tas ut måste också fastställas, likaså hur den bör 
differentieras. Om strävan är att öka incitamentet att hyra lokal behöver 
finansieringsfrågan fastställas i det fallet inte kostnadstäckning erhålls. 
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4 Sammanfattande slutsatser och förslag 
• Att samverka lokalt för att stärka ett ökat lokalutnyttjande bör vara ett 

viktigt inslag i den strategiska lokalförsörjningen. Detta bör kompletteras 
med att riktlinjer och arbetssätt utformas som stärker att den 
övergripande planeringsprocessen tydligare beaktar möjligheter till 
lokalsamverkan mellan olika nämnder. 

• Berörda förvaltningarna bedömer att deras inbördes samverkan således 
kan stärkas, men det som mest kan bidra till ett ökat lokalnyttjande är en 
utökad samverkan med Fritid- och folkhälsa, i syfte att ge föreningslivet 
större möjligheter att använda lokaler under den tid verksamheten inte 
nyttjar dessa.  

• Föreningslivet har behov av att få hyra lokaler. Vilken typ av lokaler kan 
delas in i två grupper; dels stora lokaler som kan ta emot större 
folksamlingar, dels mindre lokaler för användning ett par timmar i veckan 
för olika mötes- och verksamhetsaktiviteter. 

• För närvarande kan inte frågan om vilka verksamhetslokaler som är 
möjliga att hyra till fullo besvaras. Verksamheterna behöver även utreda 
om lokalerna ska vara koncentrerade till ett fåtal geografiska platser eller 
inte, konsekvenser beroende på vilket alternativ som väljs och vad det 
kan få för effekter.  

• Lokaler som samutnyttjas behöver vara utformade för tillgänglighet och 
med fokus på att utformning görs med tanke på olika användares behov. 
I första hand måste alltid den ordinarie verksamhetens prioriteras. Detta 
är av särskild vikt då lokalerna är anpassade för barn i olika åldersgrupper.   

• Vem/vilka som ska få hyra en lokal behöver definieras. Den som hyr 
lokalerna bör/ska dela verksamhetens värdegrund. Ansvaret för att 
bedöma vem som ska få hyra en lokal bör ligga på den förvaltning som 
är samordningsansvarig för uthyrningen.  

• För att få en effektivare lokalhantering behöver det bli enklare för 
föreningar respektive privatpersoner att få tillgång till lokaler som de kan 
hyra för att bedriva sin verksamhet i. Genom sina goda kontakter med 
föreningslivet faller det sig naturligt att Fritid- och folkhälsonämnden bör 
få samordningsansvaret för administrationen av lokaluthyrningen men att 
det fortsatt kommer krävs en viss medverkan lokalt där den 
uthyrningsbara lokalen finns att tillgå. 

• Att avgiften för föreningslivet och privata personer blir enhetlig inom 
Staden för de lokaler som är möjliga att hyra och att avgiften 
differentieras efter typ av lokal m.m. 
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Sammanfattning 
Ny organisation 2017 innebar ändringar i organiseringen av kost-lokalvård samt 
vaktmästeri (KLV). Ansvaret för kost- lokalvård- och vaktmästeri lades ut på  de 
tre facknämnderna, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöll sin 
organisation med KLV under verksamhetschef och intendent. Ansvaret för de 
frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär 
inom (KLV) gavs till Kommunstyrelsen.  

I Budget 2021 fick kommunstyrelsen uppdraget att i samverkan med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden utvärdera kost-och 
lokalvårdsorganisationen. Syftet med utvärderingen är att undersöka huruvida 
förvaltningar är nöjda med nuvarande kost och lokalvårdsorganisation och vad 
som kan förbättras. Utvärderingen har genomförts både kvalitativt och 
kvantitativt utifrån fyra perspektiv; brukare, kvalitet, ekonomi och medarbetare. 
Då vaktmästeri i flera fall är nära sammankopplat till kost- och 
lokalvårdsorganisationen har utvärderingen även innefattat frågor kring 
vaktmästeri. 

 Resultatet från organisationsöversynen 2016 ligger till grund för denna 
utvärdering. I denna utvärdering har resultat från tidigare brukarundersökningar  
använts i analysarbetet samt statistik från olika källor. En omvärldsbevakning 
har genomförts  i syfte att få en inblick i hur andra kommuner valt att 
organisera sin kost och lokalvård. 

I jämförelse mellan 2016-2020  har personalbemanningen ökat med 29,5 (ÅA) 
inom kost, lokalvård och vaktmästeri. Borås Stad har under denna period byggt 
sju nya förskolor och två grundskolor med tillagningskök där kost och 
lokalvårdsbemanningen behövt förstärkas. Det har skett volymökningar på 
grundskolan med 672 elever, för förskolor, gymnasieskolor samt vård och 
omsorgsboenden är det ingen stor volymökning. Skärpta lagkrav, kvalitetskrav 
har inneburit att man behövt ökabemanningen. 

Resultatet i utvärderingen visar på att Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen i stort sett är nöjda med nuvarande organisation.  

De fyra förvaltningarnas organisering av kost, lokalvård och vaktmästeri ser 
olika ut. I Grundskoleförvaltningen finns en samlad organisation med alla tre 
verksamhetsområdena. De säljer både måltider och lokalvård till andra 
förvaltningar, i första hand till Förskoleförvaltningen. I 
Grundskoleförvaltningen finns också bemanningsenheten som förser hela 
staden med kost- och lokalvårdsvikarier. Förskoleförvaltningen har en egen 
vaktmästeriorganisation men köper alla måltider och lokalvård från 
Grundskoleförvaltningen. I Vård-och äldreförvaltningen finns en egen kost- 
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och vaktmästeriorganisation. Där finns även Resursgruppen samt kyld mat. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ingen egen samlad 
organisation utan varje enskild gymnasieskola ansvarar för kost, lokalvård och 
vaktmästeri. De påverkades ej heller av organisationsförändringen 2017. 
Det har också framkommit att utförarsidan i hög grad önskar dela kosten från 
lokalvården så dessa blir separata verksamheter med egna chefer.

Någon förändring i arbetsmiljö och trivsel för kost- och lokalvårdspersonal 
som härrör till organisationsförändringen 2017 har inte kunnat påvisas.  

När det kommer till brukarundersökningar  är eleverna lika nöjda idag som 
tidigare. De äldre på boenden är något nöjdare idag än de varit tidigare.  

Utökningen av kost- och lokalvårdsorganisationen sedan 2017 är sett till 
volymförändringar och kvalitetskrav i enlighet med kostpolicyn och 
miljöinspektionerna. 

. 
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1 Inledning 

Bakgrund (bilaga 1 och 2) 

Kost, lokalvård och vaktmästeri har de 10 senaste åren förändrats från att varit 
en del av kärnverksamheten där rektorer och chefer haft ansvaret till att i 
stadsdelsförvaltningarna skapat en kost- och lokalvårdsorganisation i respektive 
stadsdel som stöd för kärnverksamheten. Omorganiseringen 2017 innebar 
ändringar i organiseringen av kost- och lokalvård samt vaktmästeri (KLV). 

 I samband med förändringen framkom två förslag på hur kost, lokalvård och 
vaktmästeri skulle organiseras för att stötta kärnverksamheterna på bästa sätt. 
Förslag A innebar att samla KLV i en gemensam organisation under en nämnd 
och förslag B innebar att låta respektive förvaltning bestämma hur KLV skulle 
organiseras, med andra ord en organisation per nämnd. De som förordade 
alternativ A lyfte frågor om vikten av en samlad kompetens både vad gäller 
chefer och medarbetare, enklare styrning och ledning med enhetlig rekrytering, 
personalplanering och kompetensutveckling. De som förordade förslag B 
önskade en närhet till kärnverksamheten. Dels för att det skulle leda till ökad 
flexibilitet och följsamhet gentemot kärnverksamheten men också för att öka 
närvaron av vuxna i skolan. Det påstods att det är kostnadseffektivt att kunna 
låta KLV-personalen växla mellan arbetsuppgifter.  

Oavsett vilket av alternativen som beslutades skulle det vara viktigt med fortsatt 
samverkan och utvärdering samt att det inte skulle vara nån skillnad i kvalitet. 
Även central samordning och upphandlingsansvar samt kommungemensam 
verksamhet för övergripande frågor lyftes som viktigt. 

Omorganiseringen ledde till att förslag B valdes, med andra ord blev det en 
KLV organisation per nämnd. Förändringen innebar att ansvaret för kost-, 
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen lades hos vardera de tre 
facknämnderna, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöll sin 
organisation med KLV under verksamhetschef och intendent. 

Ansvaret för de frågor som är av strategisk, kommunövergripande och 
gemensam karaktär inom (KLV) gavs till Kommunstyrelsen. Det handlar i 
huvudsak om upphandlings- och avtalsfrågor, miljöarbete, 
kompetensutveckling, personalförsörjning, kvalitetet- och metodutveckling, 
analys-, uppföljnings- och utredningsarbete, prissättningar och arbete med 
gemensamma rutiner och riktlinjer.  

Definitioner och begrepp 

Förklaringar på förkortningar: 
GVUF Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen 
KLV Kost, lokalvård samt vaktmästeriorganisationen 
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VÄF Vård- och äldreförvaltningen 
GRF Grundskoleförvaltningen 
FF Förskoleförvaltningen 
FC  Förvaltningschef 
VC  Verksamhetschef 
EC  Enhetschef 
ÅA Årsarbetare 
SDF  Stadsdelsförvaltning 
Vobo  Vård- och omsorgsboende 
Kund Kärnverksamhetens chefer och medarbetare 
Utförare De inom varje förvaltning som utför kost, lokalvård och 

vaktmästeri. Både chefer och medarbetare. 

2 Uppdrag, syfte, metod, urval och genomförande. 

 Uppdrag 

I Budget 2021 presenterades uppdraget om att utvärdera nuvarande kost-och 
lokalvårdsorganisationen. Uppdraget innebär att Kommunstyrelsen i samverkan 
med Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska utvärdera kost och 
lokalorganisationen. Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. Då 
vaktmästeri i flera fall är nära sammankopplat till kost- och 
lokalvårdsorganisationen har utvärderingen även vävt in en del frågor kring 
vaktmästeri. 

 Syfte 

Utvärderingens syfte är att undersöka huruvida förvaltningar är nöjda med 
nuvarande kost och lokalvårdsorganisation. 

 Metod 

Utvärderingen av kost- och lokalvårdsorganisationen har utförts med kvalitativ 
samt kvantitativ metod utifrån fyra perspektiv; brukare, kvalitet, ekonomi och 
medarbetare. För att fånga dessa perspektiv så användes tidigare 
organisationsöversyn som också ligger till grund för utvärderingens frågor i 
enkäter och intervjuer. Nedan beskrivs vilka undersökningar som legat till 
grund för analys i utvärderingen samt metodiken kring enkäter och intervjuer. 

 
Undersökningar 

Följande undersökningar har analyserats i syfte att ta reda på hur organisationen 
av KLV har förändrats samt synliggöra trender över tid: 

 • Remissvar från organisationsöversyn 2016 
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• Brukarundersökning (BRUS) Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
och måltidsmiljön (bilaga 3) – jämförelse 2017, 2018, 2019, 2020 Källa:
Socialstyrelsen

• Skolklimatsundersökning 2014, 2016, 2018, 2019, 2020

• Psykosociala medarbetarenkäten: Urval av frågor se bilaga.

Fokus har varit medarbetare för kost och lokalvård. Hela staden är inräknad då 
det inte gick att särskilja GRF, VÄF och GVUF (FF inräknad i GRF). Utvalda 
år är 2015, 2017, 2019. 

Statistik, bilaga 14 

För att ta reda på hur ekonomi, priser, kostnader har förändrats sedan 2016 har 
uppgifter hämtats ur Kolada, Agresso, Heroma och stadens beslutsstöd. En del 
förvaltningar tar fram egen statistik vilket också legat till grund för analysen. 
Det har varit svårt att få ut statistisk per yrkesgrupp för kost, lokalvård i de fyra 
fackförvaltningarna och de tidigare tre stadsdelarna. Detta beror på att 
stadsdelarna och fackförvaltningarna själva valt hur man vill bygga upp det 
ekonomiska ”trädet”. 

Enkäter, bilaga 6-13 

Två enkäter har utformats, en till chefer och en till medarbetare. Chefsenkäten 
var riktad till alla förvaltningschefer, verksamhetschefer, rektorer/intendenter 
och enhetschefer. Medarbetarenkäten var riktad till utvald 
skol/förskolepersonal, omvårdnadspersonal samt alla medarbetare för kost och 
lokalvård.  

Då antalet medarbetare är omfattande har ett urval av verksamheter gjorts 
utefter ett socioekonomiskt och geografiskt perspektiv där även mindre och 
större verksamheter har representerats. Urval har också omfattat tillagningskök 
samt mottagningskök. 

Enkäter har skickats ut till dem som omfattas av kost och lokalvård på 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Till 
medarbetarna på utförarsidan har det skickats till kost/lokalvård sammantaget 
och man har sedan fått ange sin proffession i enkäten, därav inget specifikt 
utskick till kombitjänst. Ex. GVUF skickat till totalt 85, svarat 43 totalt. 
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Chef 
Kärnverksamh. Utförare 

Medarbetare 
kärnverksamhet Kostpersonal Lokalvård Kombitj. 

skickat 
till svarat 

skickat 
till svarat 

skickat 
till svarat 

skickat 
till svarat 

skickat 
till svarat 

skickat 
till svarat 

GVUF 24 19 6 4 186 87 41 22 44 18  - 3 
sa: 
301 

GRF 78 52 14 13 306 126 241 122 202 87  - 11 sa:841 

FF 60 44 216 51 19 4  - 6 sa:276 

VÄF 30 24 6 4 95 29 57 35 1  - sa:188 

S:a 1606 

Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med utvalda chefer och medarbetare i de fyra 
förvaltningarna utifrån kund och utförarperspektivet för att få en djupare analys 
av hur man  ser på KLV organisationen.  

Synpunktshantering 

Att få ut statistik kring kost- och lokalvårdsfrågor med hjälp av 
synpunktshanteringen visade sig vara svårt. Detta beroende på att 
förvaltningarna själva hanterar hur man vill bygga ”trädet”. Synpunkterna som 
kommit in behöver avkodas på grund av sekretess vilket inte var möjligt i 
nuläget och därför kunde vi inte ta del av dessa. 

Urval 

Enkäten skickades ut till 213 chefer och 1393 medarbetare till verksamheter 
nedan.  

Grundskolan: Byttorpskolan, Sandaredskolan, Kristinebergskolan, 
Aplaredskolan, Särlaskolan, Sandgärdskolan och Fristadskolan 

Gymnasiet: Sven-Erik gymnasiet, Almåsgymnasiet. 

Vård och äldre: Fagerhultsvägen 1, Margaretagatan 9 samt en avdelning på 
Våglängdsgatan 153. 

Förskolan:  Hulta ängars förskola, Parkgården, Lövängen, Vildmarken, 
Frufällegården, Björkgården, Mariagården, Bäckaryd och Virvelvinden 

Enkätsvaren presenteras som bilagor. 
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Kartläggning bilaga 15 och omvärldsbevakning, bilaga 16 

Då många av stadens förvaltningar omfattas av kost och framförallt lokalvård, 
har en organisationsskiss tagits fram. Detta för att åskådliggöra flödet i tjänster 
mellan förvaltningarna.  

En omvärldsbevakning har genomförts i syfte att få en inblick i hur andra 
kommuner valt att organisera sin kost och lokalvård. Det innefattade kontakt 
med fem kommuner i ungefär samma storleksordning som Borås;  Gävle, 
Halmstad, Kungsbacka, Jönköping  och Lund. I kontakt med kommunerna 
ställdes frågorna:  

- Hur ser organisationen kring kost och lokalvård ut?

- Vilka är för och nackdelarna?

3 Beskrivning av nuläge 

 Stadsledningskansliet, Kommunövergripande kost och 
lokalvårdsverksamhet  

Består av verksamhetschef 0,20% åa, verksamhetsutvecklare kost 1åa, 
verksamhetsutvecklare lokalvård 1 åa. Verksamheten arbetar strategiskt med 
upphandlingsfrågor, kvalitetsutveckling, rutiner/riktlinjer, metoder, 
miljö/klimatpåverkan, kompetensutveckling, byggnationsfrågor i kök, 
städutrymmen för att nämna några områden. Man stöttar även alla förvaltningar 
i specifika frågor.  

Grundskoleförvaltningen (GRF) 

I grundskolan finns en samlad kost- lokal och vaktmästarorganisation. KLV 
verksamheten består av verksamhetschef 1 åa, kost/ lokalvårdschefer 13 åa, 1 
biträdande kost/lokalvårdschef, 1 chef vaktmästeri/ lokalvård, samt 
administrativa samordnare 2,5 åa. GRF ansvarar för alla måltider och all 
lokalvård inom grundskolan och förskolorna. GRF säljer även städtjänster till 
VÄF (flertalet boenden), bibliotek, idrottshallar, mötesplatser m.fl. I GRF finns 
också bemanningsenheten som förser alla förvaltningar med vikarier för kost 
och lokalvård. 

Förskoleförvaltningen (FF) 

FF köper all sin kost och lokalvård av GRF förutom Hulta ängars förskola som 
köper sin kost från VÄF. En tredjedel av mattransporterna köps in från 
vaktmästeriet på VÄF. FF  egen vaktmästeriorganisation består av fyra åa och 
tillhör administrativa funktionen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF) 

GVUF omfattades inte av organisationsförändringen 2017. Varje gymnasieskola 
bestämmer hur de vill organisera och utföra sin KLV. Gymnasieskolan har en 
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intendent på varje skola som ansvarar för verksamheten. Intendenterna har 
även andra personalkategorier såsom skol/lärarassistenter, IT-
personal/tekniker, administrativ personal och ekonomer under sitt 
arbetsområde. 

Vård- och äldreförvaltningen (VÄF) 

På VÄF finns en samlad organisation för kost, kyld mat, vaktmästeri samt 
resursgruppen. Verksamheten består av verksamhetschef 0,80 åa, kostchefer 3 
åa, chef vaktmästeri/kyld mat 1 åa, chef resursgruppen, 1 åa samt administrativ 
samordnare 0,5 åa och projektanställd verksamhetsutvecklare 1 åa t.o.m 2021-
12-31. Verksamheten ansvarar för alla måltider på stadens vård och
omsorgsboenden, Hulta ängars förskola, Hestra midgårdskolan samt till två
boenden som bedrivs i privat regi.

VÄF har ingen egen organisation för lokalvård utan tjänsten köps internt, 
externt och på vissa enheter städar omvårdnadspersonalen själva medans ett par 
ställen har anställd städpersonal. Vaktmästeriet kör vissa mattransporter för 
GRF och FF. 

Resursgruppen stöttar VÄF med skötsel av bilar samt tvätt av arbetskläder. De 
arbetar även i mindre skala med lokalvårdande insatser. Verksamheten får sina 
medarbetare från Arbetslivsförvaltningen. Det finns även intresse från andra 
förvaltningar att ta del av deras tjänster.  

Under VÄF finns även Restaurang Guldkanten som är ett socialt företag och 
ett samarbete mellan kommunen och privata aktörer. 

4 Omvärldsbevakning 

Sammanställning omvärldsbevakning 

Av de städer som granskats framstår Halmstad och Kungsbacka som mest 
nöjda med sina KLV organisationer. De har samlat allt under samma tak vilket 
förenklar i många led. Det blir en större likhet, kunden vet vart hen skall vända 
sig och alla får stöd. Gävle, som inte bedriver kost och lokalvård i egen regi, 
upplevs som minst nöjda. Det finns svårigheter att behålla kompetens i 
frågorna när tjänster köps externt.  Ingen av de tillfrågade kommunerna har  
valt att organisera sin kost och lokalvård som Borås. Ingen annan kommun har 
exempelvis samma enhetschef för båda verksamhetsområdena. 
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5 Resultat och analys 

Hur upplevs organisationen för kost och lokalvård 

Kärnfrågan i utvärderingen om kost- och lokalvårdsorganisationen är huruvida 
förvaltningarna är nöjda med nuvarande organisation eller inte och vad som 
kan behövas förbättras. För att få fram vad man verkligen tycker om befintlig 
organisation ställde vi frågan ”Hur nöjd är Du med nuvarande Kost-
Lokalvårds-vaktmästeriorganisation” i enkäten. Svarsalternativen var följande: 

Nedan följer svaren på hur nöjd man är med nuvarande organisation i de tre av 
verksamhetsområdena. Svarsfrekvensen är 160 av 213 chefer, 622 av 1393 
medarbetare. 

5.1.1 Resultattabell kostorganisationen 

Rektorer / Vobochefer Pedagoger/ omvårdnadspersonal 
Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

GRF 25 18 4 0 5 34 44 8 0 39 
VÄF 6 9 4 1 4 2 12 8 0 7 
GVUF 10 5 0 0 4 36 15 0 0 36 
FF 15 26 3 0 0 11 18 13 1 8 
S:a 56 58 11 1 13 83 89 29 1 90 

Kost, lokalvårdschefer / intendenter Kostmedarbetare + kombitjänster 
Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

GRF 4 5 3 1 0 47+2 57+4 4+2 0+1 12+2 
VÄF 4 0 0 0 0 17 7 5 2 4 
GVUF 2 2 0 0 0 14 4 1 2 1+3 
FF 0 0 0 0 0 9+4 7+1 0+1 1 2 
S:a 10 7 3 1 0 87+6 75+5 10+3 5+1 19+5 

• Mycket nöjd. Önskar behålla nuvarande organisation
oförändrad

• Ganska nöjd. Önskar behålla nuvarande organisation men med
vissa förändringar. Om Du önskar så kan Du ge exempel på
förbättringsområden

• Ganska missnöjd Om Du önskar så kan Du ge exempel på
förbättringsområden

• Mycket missnöjd. Önskar en annan organisation. Om Du
önskar så kan Du ge exempel på typ av organisation du önskar

• Har ingen uppfattning
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5.1.2 Resultattabell lokalvårdsorganisationen 

Rektorer / Vobochefer Pedagoger/ omvårdnadspersonal 
Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

GRF 23 20 3 1 5 42 40 11 1 32 
VÄF 2 9 4 5 4 3 13 5 0 8 
GVUF 13 4 0 0 2 55 12 0 0 20 
FF 19 20 2 2 1 20 13 1 0 6 
S:a 57 53 9 8 12 120 78 17 1 66 

Kost, lokalvårdschefer / intendenter Lokalvårdsmedarbetare/kombitjänst 
Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

GRF 4 6 2 1 0 43 29 7 2 6+3 
VÄF 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 
GVUF 2 2 0 0 0 11 3 1 0 3+2 
FF 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0+2 
S:a 7 9 2 1 2 57 37 9 2 9+7 

5.1.3 Resultattabell vaktmästarorganisationen 

Rektorer / Vobochefer Pedagoger/ omvårdnadspersonal 
Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

GRF 5 16 11 8 12 28 37 24 7 30 
VÄF 12 9 2 0 17 6 11 2 0 10 
GVUF 14 24 5 1 2 43 24 5 1 14 
FF 37 6 0 0 1 14 22 8 0 7 
S:a 68 55 18 9 32 91 94 39 8 61 

Kost, lokalvårds chefer / intendenter Medarbetare kost/LV/kombi 
Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

Mycket 
nöjd 

Ganska 
nöjd 

Ganska 
missnöj
d 

Mycket 
missnöj
d 

Ingen 
uppfattn
ing 

GRF 3 2 2 3 3 54 48 34 17 42/22/
3 

VÄF 0 3 0 0 3 11 13 2 0 10/0/0 

GVUF 3 1 0 0 0 15 11 1 0 9/5/2 

FF 0 0 0 0 0 11 10 3 0 3/0/2 

S:a 6 6 2 3 6 91 82 40 17 98 
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 Resultat och analys utifrån enkät- och fritextsvar 
Sammantaget så är chefer och medarbetare, både kunder och utförare, totalt 
sett ganska nöjda eller mycket nöjda med nuvarande organisation.  
Ser man till fritextsvaren så har 5 av 13 kost-och lokalvårdschefer skrivit  att 
man önskar en samlad organisation. I kommentarerna anger man anledningar 
som att kunna samverka med gemensam personal, lösa övertalighet, uppnå 
uppsatta miljömål samt driva utvecklingsfrågor för kost och lokalvård för att 
nämna några.  Flera kostmedarbetare på VÄF har skrivit i sina kommentarer att 
man önskar dela på kost och lokalvård. Många av utförarna svarar att man 
kunde samla organisationen under en servicenämnd. De  kommunövergripande 
verksamhetsutvecklarna får från flera förvaltningar ofta höra att det finns en 
oro att hamna under nuvarande serviceförvaltning då man tror att kostnaderna 
skulle bli betydligt högre med köp och säljmetod. Denna farhåga framkom även 
vid omorganiseringen 2016 och det fanns de som menade att detta bidrog till 
att man valde B-alternativet. 

En chef från kärnverksamheten på VÄF uttrycker i en intervju  ”Det är alltid 
svårt med gränsdragning oavsett organisation. Det uppstår alltid, alla håller på 
sitt. Risk att de egna frågorna nedprioriteras i en gemensam organisation till 
andras fördel. Men det är mer sårbart i egen organisation”. I övrigt visar 
cheferna för vård och omsorgsboendenas åsikter mest att man inte tycker att 
man har samma förutsättningar för likvärdighet samt att måltider tar för mycket 
tid för omvårdnadspersonal som har för låg kompetens i frågan.  

Bland rektorerna och förskolepersonalen finns kommentarer att det inte är 
likvärdigt mellan förskolorna, oftast på grund av skillnader på 
mottagnings/serveringskök och tillagningskök. Inga kommentarer i enkäterna 
vad gäller organisationen för kost från FF eller GVUF. De synpunkter som 
inkommit från GVUF är övervägande om att mer samarbete med andra behövs 
samt att man önskar mer styrning centralt för att få en likvärdighet på 
gymnasieskolorna.  

 I många kommentarer från både kund och utförare, framförallt GRF är att 
man önskar att dela på kost och lokalvård och vaktmästeri. I GRF valde man 
inför omorganisationen 2017 att ha kost/lokalvård under en chef dels för att 
kunden skulle slippa ha två olika chefer för respektive verksamhetsområde samt 
att få mindre geografiska områden per chef. Ytterligare orsaker var att det skulle 
bli enklare att täcka upp vid frånvaro för framförallt kosten men även att det 
skulle bli enklare att rekrytera chefer. Att det troligen skulle bli enklare att 
uppfylla heltidsmåtten för medarbetarna när man hade samma chef över dessa 
verksamheter var också en orsak. Detta bekräftas också vid samtal med 
utförande verksamhet. 
I enkäterna anger 9 av 13 av kost och lokalvårdscheferna i 
Grundskoleförvaltningen att man i lägre omfattning eller inte alls ser fördelar 
med att ansvara över både kost och lokalvård.  
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Det framkom även farhågor inför organisationsförändringen 2017. Man lyfte 
som exempel att kostchefer får arbeta mycket med lokalvårdsproblematik. 
Denna situation är främst inom grundskolan. Många av enhetscheferna där är 
nyanställda och har arbetat med båda verksamheterna från start. I enkäten 
framkommer ändå att de flesta upplever att det inte är någon fördel att ansvara 
över båda verksamheterna. 
Flera  chefer på vård och omsorgsboenden önskar en heltäckande 
lokalvårdsorganisation som har tid och resurser att arbeta på detta sätt. 
Omvårdnadspersonal har inte rätt kompetens för att utföra lokalvård.  Från 
omvårdnadspersonal har det inkommit ett par kommentarer om att man önskar 
en egen lokalvårdare på boendet. Även en kommentar från kostchef stärker 
bilden av en spretig organisation gällande lokalvården.  Alla boenden har under 
våren 2021 haft miljöinspektioner som tydligt påvisat brister i lokalvård, en 
översyn om hur man skall agera framåt har påbörjats .  Endast en synpunkt från 
en förskolerektor om önskemål om en egen lokalvårdsorganisation.  

Vaktmästarorganisationerna skiljer sig också åt. I GRF finns ett högre missnöje 
kring vaktmästarorganisationen i alla personalgrupper. I fritextsvaren uttrycks 
ändå att det nog blir bättre nu med egen chef för dem. Några anser att det var 
bättre innan man delade på fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästare. Mest 
missnöje ligger i att det upplevs svårt att få hjälp då de inte hinner och att de 
troligen är för få. I FF så var det  missnöje tidigare när man köpte tjänsten från 
GRF, svaren bekräftar att man är betydligt mer nöjd nu. Kommentarer vittnar 
om att man  är lite mer nöjd med nya vaktmästarorganisationen men  en person 
lyfter att det finns oklarheter med gränsdragningen mellan fastighetsskötsel 
kontra verksamhetens vaktmästeri.  

Mer närvarande chefer i respektive förvaltning 

Inför omorganisationen 2017 talades det om att en förskjutning av ledarskapet 
ut i organisationen, närmre verksamheten kunde leda till mer närvarande 
chef/ledare och en bättre samverkan med kärnverksamheten.  Enkätresultatet 
visar  att både chefer och medarbetare på VÄF upplever att så är fallet. På GRF 
och FF svarar de flesta cheferna att de inte märker någon skillnad då de inte 
varit anställda så långt tillbaka. Det finns dock medarbetare på GRF och FF 
som upplever att de fått mer närvarande chefer.  

 Beslutsprocessen 
Arbetsgruppen 2016 kom fram till att det skulle kunna innebära snabbare 
beslutsvägar när kost- och lokalvård är integrerad i respektive facknämnd och 
därmed leda till en förbättrad effektivitet. 

Frågan ställdes huruvida det är kortare eller längre beslutsvägar i frågor som rör 
kost och lokalvård, ex avtal. 
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På VÄF upplever de tillfrågadeatt  beslutsvägana är kortare inom kost och 
vaktmästeri, men något längre för lokalvård. Flera medarbetare har svarat att de 
inte har någon uppfattning.  GRF har övervägande svarat att det är längre 
beslutsvägar med KLV i den egna förvaltningen. GVUF svarar att det är 
kortare beslutsvägar inom  alla områden och på FF är det hälften som tycker 
kortare vägar och hälften längre vägar förutom i VM som har kortare vägar. 

De allra flesta av kunderna har ingen uppfattning. Där man har en uppfattning 
så är resultatet kortare beslutsvägar inom kost och vaktmästeri och något längre 
beslutsvägar för lokalvård.  

Kostnadseffektivitet 
 På frågan om man tror att nuvarande organisation eller en annan organisation 
är mest kostnadseffektiv skiljer svaren sig åt. Dels mellan kund och utförare 
men även mellan förvaltningarna. Merparten av kunderna har ingen 
uppfattning. 

Kost: Merparten av cheferna i kärnverksamheten  på VÄF, GRF och FF svarar  
att man inte har någon uppfattning. På GVUF svarar en majoritet att de inte 
har någon uppfattning men ett flertal att nuvarande organisation är mest 
kostnadseffektiv.  
För utförarens räkning svarar elva chefer att en annan organisation skulle vara  
mest kostnadseffektiv medan nio stycken chefer förordar nuvarande 
organisation.  

Lokalvård:  De flesta chefer i kärnverksamheten på VÄF, GRF och FF svarar  
att de inte har någon uppfattning. På GVUF svarar majoriteten att de inte har  
någon uppfattning, men en hög andel att nuvarande organisation är mest 
kostnadseffektiv. 
Elva chefer inom lokalvården svarar att nuvarande organisation är mer 
kostnadseffektiv, medan nio chefer skulle föredra en annan organisation. 
Utföraren i GRF svarar något övervägande att man tror nuvarande organisation 
är mest kostnadseffektiv medans utföraren i VÄF och GVUF svarar hälften en 
annan organisation och hälften har ingen uppfattning.  

Vaktmästeri: Cheferna i kärnverksamheten på GRF och VÄF har övervägande 
ingen uppfattning. På FF svarar en majoritet att nuvarande organisation är mest 
kostnadseffektiv. På GVUF svarar flertalet att de inte har någon uppfattning, 
men flera att nuvarande organisation är mest kostnadseffektiv. 
Vad gäller utföraren har nio personer har svarat att en annan organisation är 
mest kostnadseffektiv, medan åtta förordar nuvarande organisation. 

Sammantaget har cheferna i kärnverksamheten alternativt ingen uppfattning 
eller är något mer positiva till nuvarande organisation inom alla tre områden. 
Cheferna inom Kostorganisationen svarar övervägande att en annan 
organisation vore mer kostnadseffektiv, medan cheferna inom Lokalvården 
förespråkar nuvarande organisation. Bland cheferna inom Vaktmästeri är 
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hälften positiva till nuvarande organisation och hälften skulle föredra en annan 
organisation.  

På frågan om vilka områden som skulle bli mer kostnadseffektiva i en annan 
organisation lyfter förvaltningarna fram bemanningsfrågor, samarbete och 
kompetensutveckling. 

 Styrning och ledning 
Inför 2017 föreslog arbetsgruppen att samverkan kring insatser för barn och 
unga skulle kunna stärkas ytterligare. Detta innebar att kvalitetsarbete och 
hälsoförebyggande arbete behövde säkerställas inom flera områden, te x  
allergier, kost utifrån särskilda behov och grundläggande bra matvanor. Det 
antogs även att styrning, ledning och uppsikt skulle underlättas med en tydlig 
struktur. 

I enkäten  efterfrågas därför om det finns strategier och metoder på 
övergripande nivå när det gäller planering, genomförande, uppföljning, 
verksamhetsplan, budget samt klimatpåverkan. 

GRF som utför kost och lokalvård i FF har strategier och metoder på samtliga 
områden. VÄF har strategier och metoder inom kost, men för lokalvård har 
organisationen svarat att den inte vet eller att det saknar relevans för 
verksamheten. På GVUF finns strategier och metoder för klimatpåverkan och 
de flesta har en verksamhetsplan. 

 Övergripande mål 
Utifrån ”Mål för kost och lokalvård upprättas inom respektive förvaltning” 
valdes nedanstående områden ut.  

Minska matsvinnet: 
På alla förvaltningar arbetar medarbetare inom kost och lokalvård aktivt med 
att minska matsvinnet. Medarbetare och chefer inom kärnverksamheten uppger 
att man inte i så stor utsträckning arbetar med att minska matsvinnet, undantag 
är grundskolans medarbetare samt pedagoger på förskolan. 

Näringsberäknad kost  
På VÄF och GRF(FF) anger utföraren att man i hög grad arbetar med 
näringsberäknad kost. På GVUF är utföraren övervägande osäker.  

Kostpolicy 
GRF (FF) och VÄF arbetar i hög grad med kostpolicyn men på GVUF har 
bara en av fyra svarat i hög grad.  

Minska kemikalieanvändandet: 
Utföraren i alla förvaltningar både på chefs- och medarbetarnivå anger att man i 
hög grad arbetar med att minska kemikalieanvändandet.  
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När det kommer till kund så anger cheferna att man arbetar i hög grad medan 
medarbetarna (skolpedagoger, omvårdnadspersonal) anger att man gör det i 
lägre omfattning. Förskolepedagoger anger att de arbetar i hög grad med frågan. 

 Ekonomi (bilaga 14) 
Totalt på de fyra förvaltningarna och i kommunövergripande verksamhet 
arbetar 639 personer med kost och lokalvård och 47 personer inom 
vaktmästeri. Dessutom tillkommer ett 50-tal medarbetare inom främst lokalvård 
på andra förvaltningar. Det lagas dagligen mat till ca 23000 elever, barn och 
brukare i staden i 90 tillagningskök,  38 mottagningskök och 8 serveringskök. 
Städning sker på ett 40-tal skolor, närmare 80 förskolor och ca 17 vård- och 
omsorgsboenden och övriga lokaler. 

Från 2016 har personalbemanningen ökat med 29,5 (ÅA) inom kost, lokalvård 
och vaktmästeri. Borås Stad har under denna period byggt sju nya förskolor och 
två grundskolor med tillagningskök där kost och lokalvårdsbemanningen 
behövt förstärkas. En volymökning har skett på grundskolan med 672 elever. 
På förskolor, gymnasieskolor samt vård och omsorgsboenden är det ingen stor 
volymökning. Skärpta lagkrav och kvalitetskrav har inneburit ökad bemanning. 

En tänkbar vinst med omorganisationen 2017 var att kost- och 
lokalvårdsmedarbetare skulle kunna stötta varandra vid personalfrånvaro eller 
ökad arbetsbelastning. Detta upplevdes samtidigt som en farhåga av många 
medarbetare. Därför ställdes frågan i enkäten hur medarbetare upplevt att det 
har fungerat.  

Generellt sett stöttar medarbetare i kost och lokalvård varandra vid enstaka 
tillfällen. Båda grupperna önskar i hög grad slippa detta. De lokalvårdare som 
arbetar på förskola har angett att de är något mer positiva att stötta kosten.  

Kommunövergripande verksamhet 

I remissvaren från  2016 (bilaga 2) framkom att  kommungemensam 
verksamhet för övergripande frågor var något som lyftes som viktigt. Det fanns 
en önskan om att varje facknämnd tillsammans med kommunövergripande 
verksamhet för kost- och lokalvård skulle driva utvecklingsfrågor för att möta 
krav och behov från invånarna.  
Den kommungemensamma verksamheten tillhör sedan 2017 organisatoriskt 
Kommunstyrelsen som ansvarar för strategiska och kommunövergripande kost- 
och lokalvårdsfrågor. Verksamhetschefen för KLV på VÄF har som en del av 
sin tjänst ett kommunövergripande ansvar för KLV, där även två 
verksamhetsutvecklare ingår.  

I enkätundersökningen framkom att den övergripande kost och 
lokalvårdsverksamheten är känd av chefer och i ännu högre grad av 
medarbetare. De svarande ser nyttan med verksamheten både från chefs- och 
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medarbetarperspektiv, men också utifrån verksamhetens behov och 
kvalitetssäkring av verksamhet. 
 
 

 Samarbete inom egen förvaltning och med andra 
förvaltningar 

Synpunkter som framkom i remissvaren 2016 oavsett vilket alternativ som 
förordats, var att det skulle vara viktigt med fortsatt samverkan. 
 
Alla personalgrupper på samtliga förvaltningar är nöjda med samarbetet inom 
den egna förvaltningen. Medarbetarna på utförarsidan är mer nöjda än sina 
chefer.  Dock är intendenterna på gymnasierna är något mer missnöjda.  
 
När det kommer till samarbete med andra förvaltningar och 
kommunövergripande verksamhet har kunden oftast ingen uppfattning, vare sig 
om man är nöjd med samarbetet eller vilket behov som finns.  På GRF är 
cheferna ganska nöjda medan kostcheferna på VÄF och intendenterna på 
gymnasierna är mer missnöjda. Båda parter önskar dock mer samarbete. 
Generellt sett är alla medarbetare nöjda och tycker det är tillräckligt med 
samarbete eller önskar mer. På VÄF är man dock generellt mer missnöjd med 
allt samarbete kring lokalvård vilket troligen kan förklaras med att det inte finns 
någon organisation eller övergripande strategi i hur man skall arbeta i nuläget. 
 
I fritextsvaren är det vanligast att man önskar mer samarbete och bättre 
kommunikation. Några svarande tar även upp att de skulle önska att kost och 
lokalvårdsmedarbetare skulle få delta på kärnverksamhetens APT och 
aktiviteter. Någon rektor tycker att kost och lokalvårdsintressen går före 
verksamhetens intressen. Från VÄF kommer kommentarer om att man skulle 
behöva samverka mer kring personalplanering och bemanning.  
 

I rapportmallen från arbetsgruppen 2016 stod det att läsa: 

 ”Rekommendation om fortsatt arbete  När det är bestämt hur organisationen 
kommer att se ut är det viktigt att samla till dialogmöten för fortsatt planering.”   

Det framgår inte vilka dialogmöten som avsågs, men frågan är ställd till 
dåvarande arbetsgrupp. Verksamhetscheferna på VÄF och GRF har 
kontinuerligt träffats för att samverka i kostfrågor. I övrigt verkar inga 
dialogmöten förekomma. 

 

 Arbetsmiljö och trivsel 
Vid jämförelse i medarbetarenkäten av kost och lokalvård framgår att 
lokalvården är totalt sett lika nöjd eller nöjdare än kostpersonalen inom alla 
områden, förutom gällande arbetsklimat och trivsel, där man tappade lite 2017 
för att åter ligga på högre nivå 2019.  
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I fritextsvaren i enkäten uttrycker medarbetare och chefer från 
kärnverksamheter att kost/lokalvårdspersonal är stressade, att det byts personal 
ofta och att uppgifter som borde utföras av kost och lokalvårdspersonal 
hamnar på medarbetare i kärnverksamhet. Arbetsuppgifterna regleras i avtal 
mellan kärnverksamhet och utförare men det kan vara så att medarbetaren 
längst ut inte har kunskap om vad som ingår. Kostpersonalens åsikter handlar i 
större utsträckning om leveransproblematik och distributionscentralen, i 
synnerhet medarbetarna på GVUF: 
 

 Delaktighet 
I rapportmallen från arbetsgruppen 2016 rekommenderades att respektive 
verksamhet skulle skapa förutsättningar för brukarråd/elevråd eller andra 
fokusgrupper.  
 
Alla enheter på förvaltningarna har dialogmöten, mat/miljöråd en gång per 
halvår/termin. Mest positiva till att delta i råden är kostpersonalen medan 
kärnverksamheternas medarbetare och lokalvård har ett lägre intresse.  
Lägst intresse totalt sett är det i gymnasieskolorna. Förskolorna är mest positiva 
till mat/miljöråd. 
 

 Upplevelse av kvalitet och service 
Viktigt i remissvaren från 2016 var att det inte skulle vara nån skillnad i kvalitet 
utan likvärdig och rättvis service. Det förordades att förvaltningarna skulle 
arbeta med kvalitetssäkrad standard.  

I enkäten frågades vilka påståenden som stämmer in på kosten och lokalvården 
kring yrkeskunskaper, rutiner/metoder, tillmötesgående, bemötande, om maten 
smakar bra, om det är städat och rent. 

Det som sticker ut i sin helhet är att alla förvaltningar utförare som kunder, 
chef och medarbetare, upplever att det finns skillnader i likvärdighet på kvalité 
och service kring maten eller städning oavsett vilken skola/förskola/boende de 
bor eller går på. Alla har olika förutsättningar t.ex. fastighetens placering, inre 
och yttre områden, lokaler är utformade på olika sätt, kompetensen är olika på 
enheterna. Även barn, elever och äldres behov ser olika ut. 
 
GRF, GVUF både utförare och kund, chef som medarbetare är relativt sett 
nöjda med kost/ lokalvård och vaktmästeri gällande kvalité och service i sina 
förvaltningar. Dessa förvaltningar har en egen organisation för KLV. GVUF:s 
utförare kommentarer att de önskar gemensamma matsedlar, centralt styrda 
nyckeltal för att varje skola ska kunna mäta samma saker. GRF däremot 
kommentarer från kund är att man önskar större lokal frihet att frångå central 
meny och tycker att det ibland blir lite otydligt vad som kan önskas från 
kostsidan. 
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VÄF kund och utförare är nöjda med kvalité och service kring kost och 
vaktmästeri, men kunden är inte nöjda med kvalité och service kring lokalvård. 
VÄF har egen kost- och vaktmästeriorganisation, men ingen egen 
lokalvårdsorganisation utan köper städning på olika sätt, antingen från annan 
förvaltning, entreprenad eller anställd egen lokalvård. Mycket av lokalvården 
utförs av den egna omvårdnadspersonalen. När lokalvård köps från 
Grundskoleförvaltningen finns inga överenskommelser eller avtal som reglerar 
ansvarsfördelning och innehåll i lokalvårdstjänsten. 
I kundens kommentarer: ”Det skulle bli bra om en städerska finns på 
avdelningar på äldreboende för att personalen inte hinner städa och att få städat 
korridoren på avdelningen oftare än varannan dag. De gamla behöver lite 
mjukare mat och variera maten som skulle passa även ung dement.”  
 
FF är inte lika nöjda med kost och lokalvård gällande kvalité och service. Detta 
kan utläsas i FF utredningsrapport 2020-09-25 ”kost och lokalvård i egen regi”. 
FF har ingen egen organisation för kost och lokalvård utan köper måltider och 
städning från GRF.  
 
Generellt sett anses det inom alla förvaltningar att kost och lokalvård har goda 
yrkeskunskaper, är tillmötesgående, har bra bemötande, att maten smakar bra,  
är varierande,  har rätt näringsinnehåll och ger bra information.  
 
I de förvaltningar som har en kost- och lokalvårdsorganisation tycker chefer, 
medarbetare samt kunden att kost och lokalvård har rutiner och metoder för att 
säkerhetsställa en god kvalité på maten och städningen. VÄF och FF är de 
förvaltningar som inte har en kost eller lokalvårdorganisation och där varierar 
svaren kraftigt mellan;  har ingen lokalvårdare, stämmer inte alls och har ingen 
uppfattning. 
 
FFs kärnverksamhet skriver i sina kommentarer att kvalitén på maten (råvaror) 
har försämrats, det är mycket halvfabrikat, vill ha mer tillagad mat från grunden 
samt inte upphandla sådan mat som barnen på förskolan inte tycker om. 
Organisationen bör inte dra ner på ekonomin till köken. 

5.13.1 BRUS-undersökning och klimatundersökning (bilaga 3,4) 

De finns ingen trend att elever, barn och äldre har ändrat uppfattning hur de 
upplever maten eller städningen i skolklimatundersökningarna eller BRUS- 
undersökningarna, förutom att de äldre har blivit mer nöjda med maten idag.  
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6 Reflektioner, slutsatser och rekommendationer 
Då uppdraget bestått i att utvärdera nuvarande kost och lokalvårdsorganisation 
så har inga konkreta beräkningar eller jämförelser gjorts gällande ekonomiska- 
eller miljö/klimatvinster mellan nuvarande organisation eller en samlad 
organisation. Vilken organisation som är mest kostnadseffektiv eller hållbar 
över tid finns därför inget svar på här.  

Det kan konstateras att många medarbetare i kärnverksamheterna inte har 
svarat på enkäten. Orsakerna till detta har inte framkommit.  
Man kan också fundera på varför kund och medarbetare i kärnverksamheterna 
även frekvent svarar att de inte har en uppfattning.  

Utredningen visar att nuvarande organisation är mer sårbar vad gäller nyttjandet 
av personalresurser mellan förvaltningarna. Det finns å andra sidan möjligheter 
att styra kost- och lokalvårdsfrågorna utefter den egna förvaltningens önskemål 
och resurser.  

Det finns två större organisationer i de fyra förvaltningarna som utvärderingen 
avser: Grundskoleförvaltningens KLV samt Vård- och äldreförvaltningens 
kost- och vaktmästeriorganisation. Dessa fungerar bra och kunden är nöjd och 
önskar behålla nuvarande struktur.  Förskolan upplevs inte lika nöjd, men har 
svårt att på ett kostnadseffektivt sätt klara att organisera en egen kost- och 
lokalvårdsverksamhet. I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen påvisas 
flera brister både vad gäller styrning, ledning och måluppfyllelse, men också vad 
gäller samarbete och likvärdighet mellan de olika gymnasieskolorna. 

När det kommer till lokalvård så uttrycks det en del frustration från flera 
förvaltningar i staden. Kraven (lagkrav) har ökat, men inte resurserna. Det finns 
brister på flera håll i kvaliteten och det är många gånger svårt att lösa 
lokalvårdsfrågor i den egna förvaltningen. Olika förvaltningars intressen står 
emot varandra.  

Den kommunövergripande verksamheten påtalar att det finns brister i ett ”hela 
staden perspektiv” då förvaltningarna ofta ser till vad som är bäst för den egna 
verksamheten i första hand. Mindre förvaltningar hamnar vid sidan av de stora 
förvaltningarna då deras behov inte alltid kommer fram.  
 
I många kommentarer från både kund och utförare i framförallt GRF framgår 
att man önskar dela på kost och lokalvård och vaktmästeri. I enkäterna anger 
nio av tretton kost- och lokalvårdschefer i Grundskoleförvaltningen att de inte 
alls  eller i liten omfattning ser fördelar med att ansvara över både kost och 
lokalvård. De anger orsaker som upplevelse av sin arbetssituation, 
utvecklingsfrågor, ökad måluppfyllelse och bemanningslösningar. Detta 
behöver ställas mot orsaken till att man valde denna form av organisation från 
början; vinster med mindre geografiska områden, uppfyllelse av heltidsmått och 
att kunden får en samarbetspart. 
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Vad gäller vaktmästerierna har det stabiliserat sig något efter flera år av 
organisatoriska förändringar och kärnverksamheterna upplevs som relativt 
nöjda nu.  
 
Kost, lokalvård och vaktmästeri har under de senaste 10 åren genomgått flera 
organisatoriska förändringar så det behövs en långsiktig lösning. Det finns 
fördelar och nackdelar med både nuvarande organisation och en samlad 
organisation. Det finns flera olika sätt att gå till väga vilket också framgår vid 
omvärldsbevakningen. Det går att samla all kost, lokalvård och vaktmästeri 
under en nämnd, det går att samla all måltidsverksamhet under 
utbildningsklustret och lokalvård under fastighet för att nämna några alternativ.  
Skulle en organisationsförändring bli aktuell kan det även vara lämpligt att se 
över vilken kostnads- och budgetmodell som skulle fungera bäst för alla parter. 
Även andra förvaltningar som utför kost och lokalvård kan behöva få lämna 
sina synpunkter. 

Viktigt att ta i beaktande vid en eventuell organisationsförändring berörs inte 
bara kost och lokalvård utan även vaktmästeri och resursgrupp samt andra 
funktioner såsom administratörer, assistenter med flera som är samlade under 
nuvarande kost- och lokalvårdsverksamheter.  

Om nuvarande organisation kvarstår så har det i utvärderingen framkommit ett 
antal områden som kan behöva utvecklas.  

6.1 Förslag till utvecklingsområden 
Avtal: Där tjänster köps och säljs mellan förvaltningar behövs 
överenskommelser tecknas för att tydliggöra innehåll och ansvar.  

Samarbete:  Se över vilka områden och frågor som behöver samarbetas mer 
kring. Det kan röra till exempel kompetensutveckling, bemanning, miljöfrågor 
och liknande.  

Likställighet: Gymnasierna själva trycker på önskemål om en likvärdighet 
mellan skolorna gällande måltider och tydligare styrning för att kunna mäta på 
ett likvärdigt sätt.   

Kommunövergripande verksamhet: Behöver förtydligas vilka uppdrag som 
är övergripande och vilka förvaltningarna själva äger ansvaret över och hur 
samverkan bör ske. Det bör tas fram strategier för den kommunövergripande 
verksamhetens uppdrag. 

Lokalvård: Frågan om vem som skall städa Borås Stads lokaler återkommer 
frekvent från flertalet förvaltningar. Skall tjänsterna upphandlas eller kan man 
utveckla befintliga lokalvårdsverksamheter att tillhandahålla tjänster för flera 
enheter och objekt?  

Kommunikation: Oavsett organisationsform bör det kommuniceras bättre 
med alla medarbetare längst ut i verksamheten vad som ingår i kost-, lokalvård- 
och vaktmästeritjänsterna för att motverka onödiga slitningar och irritation 
personalgrupper emellan. 
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Ansvariga för utvärderingen: 

Ellinor Bengtsson Verksamhetsutvecklare lokalvård och 
Mariann Hult Verksamhetsutvecklare kost 
 

 

Referenser 
 

Arbetsgrupp  

bestående av verksamhetschef samt verksamhetsutvecklare kost och lokalvård 
för kommunövergripande verksamhet. VÄF: Verksamhetschef kost och 
enhetschef kvalitet och utveckling. GRF: Verksamhetschef kost och lokalvård 
samt ekonom. GVUF: Intendent samt chef för ekonomifunktionen. FF rektor 
samt chef för administrativa funktionen. Representanter från svenska  
kommunalarbetareförbundet, vision och lärarförbundet.  

Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med utvalda chefer och medarbetare i de fyra 
förvaltningarna utifrån kund och utförarperspektivet för att få en djupare analys 
av hur man  ser på KLV organisationen.  

Förskolans rapport 

Utredning kring kost och lokalvård i egen regi 2020-09-25 
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Uppdrag 
 
I budget 2021 ges Vård- och äldrenämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett 
husdjursvänligt vård- och omsorgsboende. I detta utredningsuppdrag avses vård- och 
omsorgsboende där brukare tar med sig sitt husdjur vid inflyttning. Djur i terapeutiskt syfte ingår 
inte i utredningsuppdraget, men beskrivs i utredningen för att ge en helhetsbild.  
 
Utredningen ska redovisas under 2021.   
 
 

Djur i äldreomsorgen kan bidra till välbefinnande  
 
Generellt anses djur ha en terapeutisk effekt och i genomsnitt är upplevelserna positiva av att ha 
djur, men undantag finns. Många äldre på olika boenden upplever ofta ensamhet och att de 
saknar en meningsfull aktivitet. Djurs lekfulla sätt och tillgivenhet och deras taktila beröring ger 
en positiv känsla för äldre. Djur bidrar till aktivitet och till känslan av att känna sig behövd. Flera 
studier visar att husdjur på vård- och omsorgsboenden ökar välbefinnandet, minskar förekomsten 
av depressioner, minskar aggressiva tendenser hos demenssjuka, ökar den sociala interaktionen 
och minskar känslan av ensamhet. På de vård- och omsorgsboenden som idag har husdjur, anses 
djuren ha en lugnande effekt och skötseln av en brukares husdjur kan vara ett sätt att umgås med 
brukaren och kan ses som en välgörande aktivitet. När en person är i behov av att flytta till ett 
vård- och omsorgsboende, kan det vara en trygghet att ta med sitt husdjur till sitt nya hem.  
 
 

Risker med husdjur på vård- och omsorgsboende 
 
Det finns vissa risker med att ha djur i vården. Allergier, rädsla för vissa djur och risken för att 
djuret kan orsaka skada eller att djuret själv kan ta skada förekommer. Djur ökar också risken för 
infektioner och risk för bett. 
 
Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som kan överföras mellan djur och människa, antingen 
genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö, eller vektorer. En del smittämnen kan ge 
sjukdom hos både djur och människor, till exempel rabies eller leptospiros. Andra ger ingen eller 
enbart en mild sjukdom hos djur, men orsakar ofta sjukdom hos människor, till exempel 
EHEC/VTEC eller campylobacter. Dessa och vissa andra zoonoser är anmälningspliktiga enligt 
smittskyddslagen. 
 
Det finns tre principiella risker för smittspridning med djur i vårdmiljöer: 

 Sjukdomar eller smittämnen som direkt eller indirekt kan spridas mellan djur och 
människor till exempel Clostridium difficile, Salmonella och Rabies. 

 Djuret kan bli smittat av människan med till exempel multiresistenta bakterier. 

 Djuret kan bli tillfällig bärare (utan att vara sjuk själv) av mikroorganismer. 
 
Astma- och allergiförbundet anser att äldreboenden ska vara djurfria av försiktighetsskäl, men att 
det undantagsvis kan tillåtas djur i vissa lokaler.  
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Nulägesbeskrivning om husdjur på vård- och omsorgsboende 
 
Husdjur tillåts på alla vård- och omsorgsboenden redan idag, under förutsättning att den enskilde 
själv kan ta hand om sitt djur, alternativt att en företrädare eller anhörig sköter om det. Den 
enskilde står också för alla kostnader som djuret medför.  
 
En inventering daterad 2021-01-27 visar att det finns djur på flera vård- och omsorgsboenden. 
Det vanligaste är akvarium med fiskar som finns på 10 av de 17 boendena. På fem av boendena 
finns katter. Två boenden har katter som tillhör brukare och tre boenden har ”huskatter”, det vill 
säga katter som tillhör boendet. Fler ”huskatter” kommer däremot inte att köpas, eftersom 
skötsel och innehav av katt för med sig arbete och kostnader. Ett boende lånar höns på 
sommaren. Ett boende har en hund som tillhör en brukare. Hunden vistas oregelbundet på 
boendet. Att ta med sig hund vid inflyttning till vård- och omsorgsboende grundar sig på andra 
omständigheter än socialtjänstlagen. Detta enskilda fall utgör ett undantag på grund av speciella 
omständigheter  
 
Två boenden har terapidjur som kommer på besök sporadiskt. Terapidjuren är hästar och 
papegojor. Flera boenden har tidigare haft besök av terapihund, men idag finns ingen terapihund 
att tillgå.  
 
De vård- och omsorgsboenden som idag har husdjur, följer de regelverk och föreskrifter som 
finns kring djur. Generellt sett är det strängare regler för hundar eftersom de ställer högre krav 
för djurskyddsmässig acceptabel tillvaro, samt kan sprida smitta i högre grad än andra djur. 
 
Det är enhetschefen i samråd med verksamhetschef som tar de beslut som är relaterade till 
husdjur. Husdjuret får endast vistas i den enskildes lägenhet för att inte störa, sprida smitta eller 
orsaka allergi. Det finns dock medarbetare som är allergiska och inte kan gå in till de brukare som 
har husdjur. Terapihundar får däremot vistas i allmänna utrymmen eftersom de har speciella 
hygienrutiner. Det är nödvändigt att arbete med djur inom vård och omsorg inte innebär att 
resurser tas från den löpande verksamheten på ett sådant sätt att det medför en ökad arbetsbörda 
och stress för de arbetstagare som inte är direkt inblandade i arbetet med djuren. Det är också 
viktigt med brukarfokus och inte djurfokus i arbetet.  
 
Vård- och omsorgsboendena har löst skötsel och ansvar för husdjur på olika vis. Det finns vård- 
och omsorgsboenden där medarbetarna sköter djuren, men generellt sett finns inte beredskap för 
att sköta om brukares husdjur och brukaren behöver ombesörja skötseln själv. 
 
 

Lagar och regelverk   
 
Att bli beviljad plats på vård- och omsorgsboende är behovsprövat och det finns kriterier som 
ska uppfyllas. Dessa kriterier regleras i socialtjänstlagen, som är en ramlag där det anges vilka 
rättigheter man har till vård och omsorg.  
 
I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 4 kap 1 § står att den som inte själv kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes 
möjligheter att leva ett självständigt liv.  
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Kärnuppdraget inom vård och omsorg är alltså att ta hand om den enskilde och komplettera det 
som den enskilde inte kan utföra själv för att tillgodose sina grundläggande behov och därmed 
uppnå skälig levnadsnivå. I normalfallet ingår inte skötsel av husdjur i den biståndsbedömda 
insatsen. Det finns inte en obegränsad frihet för den enskilde att välja sociala tjänster. (Dom i 
förvaltningsrätten i Stockholm 27733-18) 
 
Skötsel av husdjur ingår inte i beviljade insatser som social samvaro eller promenad. Enligt Borås 
Stad riktlinjer beviljas social samvaro och promenad 1-2 gånger i veckan om inte särskilda skäl 
föreligger. Insatserna beviljas alltså inte i den utsträckning som ett djur behöver skötas, till 
exempel behöver en hund rastas betydligt oftare. Det finns dock en dom som säger att rastning 
av hund ska utföras vid temporära och akuta situationer (Kammarrätten mål nr 2305-14).  
 
Det finns idag ingen möjlighet att genom socialtjänstlagen bevilja plats på vård- och 
omsorgsboende där husdjur ingår i insatsen. Om personen har förmåga att ta hand om sitt 
husdjur har hen sannolikt inte det omfattande omvårdnadsbehovet som krävs för att bli beviljad 
en plats på vård- och omsorgsboende.  
 
För alla husdjur inom äldreomsorgen gäller, precis som för alla husdjur i Sverige, djurskyddslagen 
(2018:1192). I djurskyddslagen anges till exempel att de som har djuret ska ha kompetens att ta 
hand om det, hänsyn ska tas till djurets naturliga beteende, djurets behov av rörelse och foder, 
samt att veterinär ska uppsökas när behov finns.   
 
Om den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst påträffar misskötta djur i sin 
tjänsteutövning är det under vissa förutsättningar tillåtet att bryta sekretessen. Det är innebörden 
av den så kallade lex Maja, i offentlighets- och sekretesslagen. (10 kap. 20a § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) – lex Maja ). Enligt bestämmelsen är det tillåtet att bryta sekretessen 
genom att anmäla till länsstyrelsen eller polisen att ett djur tydligt utsätts för vanvård eller 
misshandel, eller uppenbart visar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat. Uppgifterna ska 
dock vara nödvändiga för att länsstyrelsen eller polisen ska behöva ingripa. Det här innebär att 
det ska vara fråga om fall där det står klart att djuret inte mår bra, även för den som inte har 
särskild utbildning eller kunskap om djur. Det kan också vara så att det står klart att djuret nyligen 
har utsatts för våld. Anmälan ska också kunna ske om personal påträffar djur som har övergivits 
eller lämnats utan tillsyn under en längre tid.  
 
Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) reglerar personalens 
ansvar att arbeta på ett sådant sätt att smittspridning förebyggs. Socialstyrelsens Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) reglerar att vårdgivares skyldighet för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
 
Svensk förening för vårdhygien har gett ut en skrift om djur i vården (Djur i vården, 2:a upplagan, 
2019-09-18) som beskriver vad som behöver tas hänsyn till gällande vårdhygien för hund, katt, 
burfåglar och akvariefiskar på vård- och omsorgsboenden. Enligt Svensk förening för vårdhygien 
behövs tydliga rollfördelningar samt rutiner och rollfördelningar för skötsel av husdjur. Det 
behöver bland annat finnas rutiner för hygien, smitta, hur skötseln av djuret ska utformas och vad 
som händer när brukaren inte kan ta hand om djuret eller djuret avlider. Lokaler, utrustning, 
organisering och planering av verksamheten ska utformas så att risken för infektioner och 
smittspridning förebyggs. Föreningen förespråkar att brukaren sköter sitt djur.  
 
 

  



6 
 

Omvärldsbevakning  
 
Kristianstads kommun 
Kristianstads kommun har en utförlig rutin och regler för husdjur i vård och omsorg. Det är 
tillåtet med hundar ur terapeutiskt syfte och att brukare tar med sig katt vid inflyttning till vård- 
och omsorgsboende. Däremot tillåts inte huskatt eller att personal tar med sig sina husdjur. I 
rutinen finns reglerat i vilka utrymmen djuren tillåts vistas och hur hygien ska skötas och när 
desinficering ska ske.   
 
Luleå kommun 

På 9 av Luleå kommuns 21 vård- och omsorgsboenden är det tillåtet, helt eller på vissa 
avdelningar, att flytta in med husdjur. I gengäld har Luleå kommun vård- och omsorgsboenden 
som är helt allergianpassade. Tillåtna djur är hund, katt, akvariefiskar och burfåglar. Det 
förekommer idag katt på några boenden, men hund var flera år sedan det fanns.  
 
Det är brukarens legala företrädare som står för skötsel av djuret såsom promenader och 
kloklippning, sköter inköp och veterinärbesök samt tar hand om djuret vid t.ex. brukares 
bortgång.  
 
Följande rutin gäller för husdjur på vård- och omsorgsboende i Luleå kommun:  
 
När brukare med husdjur beviljas bistånd till särskilt boende skall biståndshandläggaren och 
enhetschefen på boendet informera brukaren, anhörig eller legal företrädare om denna rutin. 
 
Brukare eller anhörig ansvarar för att ombesörja för husdjurets vård, exempelvis pälsvård, 
kloklippning och veterinärbesök. Brukaren ansvarar för samtliga inköp och kostnader kring 
husdjuret, exempelvis foder, veterinärbesök och försäkring. Stödpersonen kontaktar anhörig då 
inköp eller skötsel av djuret behövs. Endast vid speciella omständigheter kan inköp skötas av 
stödpersonen. 
 
Promenader med hund och rengöring av kattlåda görs av personal på boendet om inte brukaren 
kan utföra detta själv. Det är viktigt att enhetschef har en dialog med brukare, anhörig och 
personal om hur husdjurets skötsel kan utformas på bästa sätt. 
 
Om det finns flera djur på äldreboendet och dessa djur inte kommer överens ansvarar stödperson 
och enhetschef för att kontakta brukares anhörig eller legal företrädare för lämplig åtgärd. 
 
Ifall husdjuret visar aggressivitet mot personal eller övriga brukare på boendet ansvarar 
enhetschef för att kontakta anhörig eller legal företrädare som då tar över ansvaret för djuret. 
 
När brukaren inte längre har behållning av sitt husdjur eller då husdjuret av någon anledning inte 
har det bra på boendet ansvarar enhetschefen för att kontakta anhörig eller legal företrädare som 
då får ta över ansvaret för djuret. 
 
Robotkatter 
År 2011 inledde en vårdforskare vid Mälardalens högskola ett projekt med en robotsäl framtagen 
i Japan, som utgångspunkt.  Robotsälen utvecklades till en robotkatt eftersom äldreomsorgen 
arbetar mycket med brukarens/patientens minnen från förr. Fler personer har minnen av katter 
än av sälar. Robotkatten andas och jamar och kan börja spinna när man klappar den. Pälsen går 
att byta och tvätta, av hygieniska skäl. Idén har testats i olika forskningsstudier på vård- och 
omsorgsboenden och idag finns robotkatter i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, 
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Österrike och Nederländerna. Vård- och äldrenämnden har robotkatter på nästan samtliga vård- 
och omsorgsboenden. Robotkatterna är mycket uppskattade av brukarna.    
 
De som accepterar robotkatten har stor glädje av den eftersom den ger trygghet, ökad livskvalitet 
och minskar förekomsten av utåtagerande symptom. För personal blir robotkatten ett verktyg för 
att öka interaktionen med den som har demenssjukdom eller för att avleda någon som blir 
våldsam. För de brukare som tycker att robotkatten är larvig eller har dåliga erfarenheter av katter 
fungerar robotkatten inte alls, men för de flesta är har den positiva effekter. 
 
Terapihund 
Flera vård- och omsorgsboenden i Borås Stad har tidigare haft besök av en terapihund, men idag 
finns ingen terapihund att tillgå. Terapihunden arbetar i så kallat hundteam som består av hunden 
och dess förare. Kostnader för införande av hundteam, då kommunen utbildar sin personal i 
syfte att hel eller del av tjänst ska vara att arbeta i hundteam, beräknades 2017 enligt följande:  
Lämplighetstest terapihundteam: cirka 2 500kr 
Terapihundutbildning: cirka 50 000kr 
Certifiering terapihundsteam: cirka 3 500 kr 
Tjänstetäcke terapihund: cirka 1300 kr 
 
Kostnader för vikarie, informationstillfälle för berörd personal med mera i samband med 
införandet tillkommer.  
 
Efter införandet tillkommer så kallad hundlega 2800kr/månad i ersättning till hundteamet, som 
ska täcka omkostnader som försäkring och foder mm. Ersättningen är skattefri för arbetsgivaren, 
inga sociala avgifter tillkommer.   
 
Det finns också hundar inom vård och omsorg som arbetar på konsultbasis och 
rekommenderade priser per timma 2017 är 900 – 1200 kr/h för terapihundteam 
I priset ingår förberedelser och övningar, till exempel schamponering av hunden före besöket, 
inövning av anpassade övningar för brukaren och eventuellt inköp av specialanpassat material. 
 
I Ulricehamns kommun har utbildning av terapihund delfinansierats av bidrag från Ulricehamns 
sparbanks fond, Ulrikafonden. Ett fondbidrag kan dock aldrig ersätta kommunala medel och 
därför är stiftelsen restriktiv med att bevilja bidrag till kommunala projekt.  
 
Vård- och äldrenämnden kan söka bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Bidraget ska falla 
inom ramen för forskning, utbildning, näringsliv, kultur eller idrott. Det finns ändamål där 
Stiftelsen som regel inte beviljar bidrag. Exempel på sådana är ändamål som normalt finansieras 
med kommunala eller statliga medel, sociala eller välgörande ändamål, studieresor eller utbildning 
för enskild person, religiös eller politisk verksamhet, sponsring. 
 
Vård- och äldrenämnden kan, som hel eller delfinansiering, ansöka om statliga stimulansmedel 
för att utbilda terapihundteam. Vilka statliga stimulansmedel som kan vara aktuella och hur stora 
belopp varierar över tid. Statliga stimulansmedel har beviljats till terapihundteam för att motverka 
äldres ensamhet i hemmet, inom hemtjänsten i Jönköpings kommun. Eftersom Stenungsunds 
kommun var först i västsverige med terapihund, sökte och beviljades de stipendium från 
Socialstyrelsens Alzheimersfond. Denna fond prioriterar dock inte projekt som i huvudsak är 
repetition av kända data.   
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Slutsatser och rekommendationer  
 
Utredningsuppdraget är att utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och 
omsorgsboende. I detta utredningsuppdrag avses vård- och omsorgsboende där brukare tar med 
sig sitt husdjur vid inflyttning. Djur i terapeutiskt syfte ingår inte i utredningsuppdraget, men 
beskrivs i utredningen för att ge en helhetsbild.   
 
Att inrätta ett vård- och omsorgsboende med profilinriktning husdjur skulle innebära en risk att 
det omvandlas till ett blandat boende i takt med att husdjur inte bor kvar på boendet, alternativt 
att personer utan husdjur är i behov av plats på boendet. Liknande effekter har förekommit när 
andra profilinriktningar har försökt genomföras, till exempel vård- och omsorgsboende för yngre 
demenssjuka. Bedömningen är därför att det inte är lämpligt att inrätta ett vård- och 
omsorgsboende med husdjursprofil.  
 
Det finns idag tydliga arbetsformer för hur boendena löser djurskötseln, samt att det finns lagar 
och föreskrifter som stöd. Precis som i Luleå kommun är det enhetschefen som tar de beslut som 
är relaterade till brukares husdjur. Det kan gälla vilka djur som ska tillåtas, om djuret på något vis 
stör, eller att brukare inte längre kan ta hand om det.   
 
Det finns idag varken beredskap på vård- och omsorgsboenden, eller möjlighet att inom 
hemtjänsten ta hand om brukares djur, utom vid akuta och tillfälliga situationer. Vid bedömning 
av insatser enligt socialtjänstlagen är det viktigt att bedömningarna sker på ett likställigt sätt. Om 
djur inte tillåts inom hemtjänst ska det inte tillåtas i generösare grad inom vård- och 
omsorgsboende. Både inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende behöver brukaren vara 
självständig med sitt djur.  
 
Olika bedömningar kring husdjur kan medföra etiska dilemman, om vissa får ta med sitt djur och 
andra inte. De insatser som beviljas, såsom ledsagning och social samvaro, är heller inte 
tillräckliga för att sköta om ett djur. Det finns ingen öppning i socialtjänstlagen för bistånd för 
djurskötsel, utan det är vård- och omsorgsboendena som löser den frågan ifall det finns husdjur 
vid inflyttning.  
 
Om det finns insatsbehov som rör det psykosociala välbefinnandet, är terapidjur ett bra 
alternativ. Likaså är robot-katter ett alternativ som inte innebär några risker såsom allergier.  
 
Husdjur tillåts på alla vård- och omsorgsboenden redan idag, under förutsättning att den enskilde 
själv kan ta hand om sitt djur, alternativt att en företrädare eller anhörig sköter om det. Det finns 
också arbetsformer för hur vård- och omsorgsboendena hanterar olika situationer som uppstår 
när det finns husdjur. Utredaren bedömer därför att syftet med utredningsuppdraget idag redan 
är uppfyllt.  
 
 

Källor  
 
Djur i vården, 2:a upplagan. 2019-09-18, Svensk förening för vårdhygien 
 
Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk, Socialstyrelsen 2014-8-7 
 
www.aldreboende.se 
 
www.riksdagen.se 

http://www.aldreboende.se/
http://www.riksdagen.se/
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www.jordbruksverket.se 
 
www.kristianstad.se      
 
www.lulea.se 
 
www.svensktnaringsliv.se  (Robotkatter) 
 
www.lerum.se  (Robotkatter)  
 
www.sbssjuharad.se 
 
https://ka.se/2019/06/10/terapihunden-baxter-besoker-ensamma-aldre/ 
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Verksamhetschef för äldreomsorg, Luleå kommun 
 
Enhetschefer för vård- och omsorgsboenden, Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad 
 
Verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden, Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad 
 
Metodhandledare inom myndighet, Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad 
 
Marknadskoordinator, marknadsavdelningen, Ulricehamns sparbank 
 
Undersköterska / Vårdhundförare, Stenungsunds kommun 
 

http://www.kristianstad.se/
http://www.kristianstad.se/
http://www.lulea.se/
http://www.svensktnaringsliv.se/
http://www.lerum.se/
http://www.sbssjuharad.se/
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Plan för införande av Meröppet  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna planen för införandet av Meröppet vid 

Biblioteken i Borås och skickar den vidare till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har gett Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en plan för 

införande av Meröppet vid de olika närbiblioteken i Borås. 

 

Meröppet är ett koncept som handlar om att erbjuda tillgång till 

bibliotekslokalen även vid tidpunkter då det inte finns någon personal 

närvarande. Besökarna får tillträde till biblioteket även när det är obemannat, 

tillgängligheten ökar, även om servicenivån är lägre. Borås har för tillfället två 

Meröppna bibliotek, Dalsjöfors bibliotek och Fristads bibliotek, båda ger 

tillgång till lokalen 07:00-22:00 alla årets dagar. 

  

Alla bibliotek har skiftande förutsättningar för Meröppet. För de integrerade 

folk- och skolbibliotek som inför Meröppet kommer öppettiderna inte att 

kunna vara riktigt lika generösa då delar av förmiddagarna måste vara avsatt för 

skolbiblioteksverksamhet. Även kostnaderna för att bygga om och anpassa 

lokalerna kommer att variera beroende på lokalens läge i byggnaden och dess 

skick. När nybyggnationer eller ombyggnationer sker strävar Biblioteken i Borås 

efter att den nya lokalen ska vara anpassad för Meröppet. 

 

I planen föreslås att konceptet Meröppet genomförs på följande bibliotek; 

Viskafors, Byttorp, Sandared och Sjöbo. Samt att Kulturförvaltningen utreder 

om konceptet Meröppet är det bästa alternativet för de samlokaliserade 

biblioteken i Kristineberg, Norrbyhuset och Hässlehuset eller om det finns 

andra vägar att öka tillgängligheten. För Trandareds bibliotek kan Meröppet bli 

aktuellt först vid en större ombyggnation och för Stadsbiblioteket är Meröppet 

inte aktuellt.                

Ärendet i sin helhet 

Meröppet är ett koncept som är välkänt inom biblioteksvärlden, det handlar om 

att erbjuda tillgång till lokalen även vid tidpunkter då det inte finns någon 

personal närvarande. Tillgängligheten ökar, även om servicenivån är lägre. 
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Vanligast är Meröppet på mindre orter och bibliotek, men exempelvis Alingsås 

har Meröppet på sitt huvudbibliotek. Borås har för tillfället två Meröppna 

bibliotek, Dalsjöfors bibliotek och Fristads bibliotek, båda ger tillgång till 

lokalen 07:00-22:00 alla årets dagar. 

 

Serviceorterna har prioriterats för Meröppet då många som bor där inte arbetar 

på orten, vilket kan göra det svårt att hinna med biblioteksärenden under 

ordinarie öppettider, med Meröppet får man möjlighet att lämna tillbaka lånat 

material, hämta reservationer eller kanske sätta sig för att studera i en lugn 

miljö. 

 

Effekterna är svåra att mäta, inte minst då Meröppet i Fristad enbart har funnits 

tillgängligt en kortare tid och dessutom mitt under pandemin. Dalsjöfors hann 

ha Meröppet drygt ett år innan pandemin kom, där var effekterna goda. Både 

besökstal och utlåning ökade, biblioteket märkte dessutom nya besöksgrupper 

som kom till dit i samband med Meröppet, inte minst syntes en ökning av 

studerande som använde lokalen som studieplats. Detta samspelar väl med 

önskan att invånarna ska kunna använda kommunens lokaler en stor del av 

dygnet. 

 

Biblioteken i Borås arbetar för att förbereda för Meröppet vid de 

ombyggnationer som sker. Exempelvis kommer det att finnas möjlighet till 

Meröppet vid Byttorps och Sjöbo bibliotek när de öppnar efter respektive 

ombyggnation. 

 

Det som krävs för Meröppet är ett ljussystem som går att tidsstyra, ett 

låssystem som är anpassat för Meröppet, självbetjäningsmöjligheter, nödutgång 

(det vill säga minst två utgångar från lokalen) och säkerhet inåt till övriga 

verksamheter om sådana finns i huset. En minsta kostnad för detta är ca 

300 000kr, då är det främst ljus- och låssystem som ingår i de kostnaderna.  

 

Plan för införandet av Meröppet vid Biblioteken i Borås: 

- Viskafors bibliotek 2022. Beräknad kostnad 300 000kr. Kostnaden ingår 

i budgetäskande för 2022 (Nämndens egna investeringar 1 500 000 kr).  

- Byttorps bibliotek 2023. Kostnaden inkluderas i arbetet som sker i 

samband med ombyggnation av lokalen och regleras genom ökad 

hyresnivå.  

- Sandareds bibliotek 2023 -2024. Beräknad kostnad 600 000kr, då det 

krävs en helt ny entré för att Meröppet konceptet ska fungera.  

- Sjöbo bibliotek 2023. Förberett för Meröppet från och med ca 2023, 

beroende på när Sjöbohuset står färdigt. Kostnaden inkluderas i 

byggprojektet. 

Kulturförvaltningen föreslår att man fortsätter att utreda om konceptet 

Meröppet passar följande bibliotek, eller om det finns andra sätt att 

förbättra tillgängligheten till exempel genom samarbeten med andra 

förvaltningars verksamheter.  
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- Kristinebergs bibliotek. Befintlig lokal kommer att rivas, hur läget ser ut 

när en ny lokal kan tas i drift är oklart. 

- Norrbyhusets bibliotek. I den ombyggnation som nu pågår planeras inte 

för Meröppet.  

- Hässlehusets bibliotek, läget inne i Mötesplatsen omöjliggör Meröppet. 

- Trandareds bibliotek, Meröppet blir möjligt först om en stor 

ombyggnation sker, då läget i skolan i dagsläget förhindrar Meröppet. 

Kulturförvaltningen föreslår att konceptet Meröppet inte genomförs på 

följande bibliotek:  

- Stadsbiblioteket, läget inne i Kulturhuset omöjliggör Meröppet.  

Samverkan 

FSG 2021-10-11 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  

2. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se  

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Ida Burén 

Förvaltningschef 

 

mailto:ks.diarium@boras.se
mailto:GRN.diarium@boras.se
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Möjligheten att skapa ett Art Center - ett konstens 
skyltfönster. 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar 

1. Att godkänna Utredningen ”Utvecklingsstrategi, Konststaden Borås” 
som underlag för redovisning av budgetuppdrag till årsredovisningen. 

2. Att föreslå Kommunfullmäktige att fatta beslut om en förstudie för att 
utreda möjligheten att bygga ett Art Center i Borås, som ett uppföljande 
budgetuppdrag för 2023.  

3. Att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda framtida användning av 
konstmuseets lokaler. 

4. Att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda möjlighet av externa 
klimatanpassade magasin för konstmuseets samling. 

5. Att uppdra till kulturförvaltningen att ta fram en policy för stadens 
gestaltade livsmiljöer och riktlinjer för konst, i det offentliga rummet 
och urban konst.  

6. Att besluta att muralmålningar som skapats genom festivalen No Limit 
ska ingå i stadens samling av offentlig konst 

7. Att uppdra åt kulturförvaltningen att redovisa Lars Tunbjörk uppdraget 
genom en utvecklingsplan där det kommunala såväl som det regionala 
uppdraget tydliggöras. 

8. Att uppdra åt kulturförvaltningen att skriva ett samverkansavtal med 
Tore G Wärenstams stiftelse.   

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har gett Kulturnämnden ett budgetuppdrag att utreda 
möjligheten att skapa ett Art Center – ett konstens skyltfönster. Utredningen 
ska belysa hur olika konstformer kan användas, till exempel Lars Tunbjörks 
fotosamling, och hur man kan möjliggöra för möten mellan boråsare. 
Uppdraget redovisas i årsredovisningen 2021. 

Som underlag till budgetuppdraget har en omfattande utredning 
”Utvecklingsstrategi, Konststaden Borås” (hädanefter refereras till som Utredningen) 
genomförts av Jane Nilsson, Text & Kommunikation. Uppdraget att utreda 
möjligheten att skapa ett Art Center beskrivs utförligt i Utredningen. Men 
Utredningen tar även ett bredare grepp på frågan om hur Konststaden Borås 
ska utvecklas.  

Baserat på Utredningen har kulturnämnden identifierat olika behov och 
uppdrag och den ligger som underlag till de olika beslut som detta ärende 
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innefattar. Ärendet innehåller sju beslutspunkter för att ta vidare 
utvecklingsarbetet i syfte att förverkliga visionen om Konststaden Borås. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett Kulturnämnden ett budgetuppdrag att utreda 
möjligheten att skapa ett Art Center – ett konstens skyltfönster. Utredningen 
ska belysa hur olika konstformer kan användas, till exempel Lars Tunbjörks 
fotosamling, och hur man kan möjliggöra för möten mellan boråsare. 
Uppdraget redovisas i årsredovisningen 2021. 

Som underlag till budgetuppdraget har en omfattande utredning 
”Utvecklingsstrategi, Konststaden Borås” genomförts av Jane Nilsson, Text & 
Kommunikation. Utredningen omfattar även Kulturnämndens uppdrag till 
förvaltningen ”Att ta fram en fördjupad genomlysning av konstområdet med en 
större framåtsyftande utredning med fokus på Konstmuseet och 
skulpturstaden. Allt för att på sikt nå målet om att Boras blir en konststad med 
nationell och internationell lyskraft.” Utredningen är genomförd i samarbete 
med Sune Nordgren, mångårig chef för olika konstinstitutioner och Ylva 
Skoogh, Integrate Strategy som medverkat som konsult inom frågor som 
kopplat till näringsliv, profilering och platsmarknadsföring.  

Under arbetets gång har en dialog förts med styrgruppen som bestått av tidigare 
kulturchef Eva-Lotta Franzén, stadsarkitekt, Richard Mattsson och chef för 
Borås Konstmuseum, Eva Eriksdotter. Kulturnämndens presidium har löpande 
delgivits information och samråd har skett med Samhällsbyggnadsnämndens 
presidium. Ett trettiotal intervjuer har genomförts med tjänstemän på 
kommunal, regional och statlig nivå samt med näringslivsrepresentanter och 
konstaktörer verksamma i Borås. Intervjupersonerna har getts möjlighet att 
uttrycka förväntningar och önskemål kring vad ett möjligt Art Center skall 
innehålla, vilken roll/funktion det skall ha och format/organisation/ 
lokalisering.  

Kort sammanfattning av Utredningen 

Utredningen innehåller handlingar som beskriver 

• Utredning och bedömning av Konstmuseets nuvarande förutsättningar  

• Idékoncept för ett framtida Art Center  

• Förslag på lokalisering av Art Center  

• Förslag på hur Annelundsparken kan införlivas med konstnärlig gestaltning i 
centrala Boras  

• Förslag på samverkansformer  

• Tidsplan för föreslagna insatser på 1 år, 5 år och 10 år 

Utredningen ger även förslag på en utvecklingsstrategi för 2021-2030. Denna 
strategi pekar ut fyra områden där Borås ska satsa för att förverkliga visionen. 
För det första, att utveckla Borås Konstmuseum som är navet för en kvalitativ 
förstärkning av konst i utställningsrum och konst i det offentliga rummet.  
Nästa utvecklingsområde utgörs av konst i det offentliga rummet och 
skulpturstaden Borås. En policy för önskvärd utveckling och riktlinjer för konst 
i det offentliga rummet kan utvecklas och förstärkas. Gatukonsten och 
muralmålningar bör samordnas med övrig konstnärlig gestaltning i det 
offentliga rummet. Den tredje utvecklingsprocessen som utredningen föreslår 
är att tillskapa en plattform för att samarbeta mer och profilera konsten i Borås. 
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Om ett inriktningsbeslut fattas för att bygga ett Art Center krävs förberedande 
insatser i olika steg.  

Den fjärde strategiska processen skisserar detta förlopp i utredningens sista del. 
Här utvecklas även ett idékoncept för ett Art Center som betonar att Borås 
Konstmuseum bör vara grundbult i en sådan satsning. Ett Art Center är ett 
centrum för konst, skulptur/offentlig konst, foto med Lars Tunbjörks 
representation och annan fotobaserad konst samt rörlig bild. Det är en samtida 
konstinstitution på högsta nivå och en mötesplats som stimulerar till intresse 
för konst och som välkomnar en bred publik med laga trösklar. Utredningen 
presenterar även möjliga förslag till lokalisering av ett Art Center. 

 

Ärendet i sin helhet 
Baserat på Utredningen har kulturnämnden identifierat olika behov och 
uppdrag, och den ligger som underlag till de olika beslut som detta ärende 
innefattar. Ärendet innehåller åtta beslutspunkter för att ta vidare 
utvecklingsarbetet i syfte att förverkliga visionen om Konststaden Borås.           

1. Att godkänna Utredningen ”Utvecklingsstrategi, Konststaden 
Borås” som underlag för redovisning av budgetuppdrag till 
årsredovisningen. 
 

2. Att föreslå Kommunfullmäktige fatta beslut om en förstudie för 
att utreda möjligheten att bygga ett Art Center i Borås som ett 
uppföljande budgetuppdrag för 2023.  

 

Borås är känt för stora satsningar och brett engagemang inom konst. Det goda 
samarbetet med näringslivet är unikt och har uppmärksammats nationellt. 
Bland annat är Skulpturstaden Borås 2021 års vinnare av Swedish Arts & 
Business Awards, Kultur & Näringslivs tävling för affärsmässigt grundade 
kultursamarbeten. Konsten, textil, muralmålningar och skulpturer har blivit en 
del i boråsarnas självbild och det finns en påfallande stolthet bland stadens 
invånare. 

Ett centralt och tillgängligt placerat Art Center skulle vara en strategisk satsning 
och förstärka Borås som konststad och bli ett attraktivt besöksmål.  Ett nytt Art 
Center skulle kunna bli ett centrum för samtida konst, samling, skulptur, foto 
med Lars Tunbjörks representation och annan fotobaserad konst. Det skulle bli 
en samtida konstinstitution på högsta nivå och en mötesplats som stimulerar till 
intresse för konst och som välkomnar en bred publik med låga trösklar, där det 
finns kreativa lokaler för eget skapande för alla åldrar. 

Utredningen lyfter fram att Borås Konstmuseum och kulturförvaltningen är 
institutioner som över tid garanterar kvalitetsaspekten kring den konst som är 
offentlig både i utställningsrum och i stadsrummet. Borås Konstmuseum och 
kulturförvaltningen står även som garant för den demokratiska aspekten, att 
tillgängliggöra konst för medborgarna i Boras genom de kulturpolitiska målen 
formulerade av kommun och region. Alla aktörer och kraftfält inom konst är 
värdefulla, men det är den kommunala konstinstitutionen som bevakar alla 
medborgares och konstnärliga utövares demokratiska och legitima intressen i 
konsten. 
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Att skapa ett Borås Art Center ska bygga på en innehållslig idé som passar 
Borås behov, storlek, demografi och framtida utveckling. Utredningen bedömer 
att Borås Konstmuseum måste vara navet i en framtida satsning på ett Art 
Center. Här finns kunskapen, nätverken och auktoritet inom konstvärlden. Att 
bygga upp en nytt kvalitativt Art Center, frikopplat från Borås Konstmuseum 
bedöms som orealistiskt i en stad av Borås storlek. 

Utredningen förordar en ny lokalisering av ett Art Center i Borås, och i samråd 
med stadsarkitekt Richard Mattson har sex möjliga lägen identifierats för en 
nybyggnation. Dessa alternativ har samtliga stöd i aktuell stadsplanering, 
platserna är belägna på kommunens egen mark och ligger i nära anslutning till 
Viskans Park som på sikt ska visa vägen och synliggöra stadens utveckling över 
tid.  

Utredningen föreslår att ett inriktningsbeslut för att bygga ett Art center fattas, 
men Kulturnämnden gör bedömningen att en fördjupad förstudie behöver 
göras först, för att ge svar på frågorna om lokalisering, storlek/omfång av 
fastighet och verksamhet, tidsplan och budget mm. Kulturnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att fatta beslut om en förstudie för att utreda möjligheten 
att bygga ett Art Center i Borås, som ett uppföljande budgetuppdrag för 2023. 
Som led i detta kommer kulturförvaltningen även göra en framställan till lokal- 
och fastighetsförvaltningen. Även samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms 
behöva delta i förstudien så att samverkan sker med de olika 
samhällsbyggarprocesserna som pågår i staden.  

 

3. Att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda framtida användning 
av konstmuseets lokaler  

Om beslut fattas att satsa på ett framtida Art Center och om Borås 
Konstmuseum flyttar inställer sig frågan vilken verksamhet som skulle kunna 
lämpa sig för Kulturhuset istället. Kulturhusets koncept och höga 
byggnadskvalitet gör det angeläget att värna om att det blir en verksamhet som 
vidmakthåller den kulturella statusen och den ursprungliga intentionen. I 
diskussioner har det framskymtat ett intresse av att förstärka verksamheter som 
kan koppla till performativa konstarter och scenkonst; teater, musik, dans, 
samtida cirkus. 

Utredningen presenterar några förslag som kommit upp: 

• Blackbox för Borås Stadsteater, flexibelt scenrum där spelplatser och 
publikplacering kan varieras. 

• Utveckla musikscenen i Boras. Musikutredningen 2019 pekar på olika 
behov för att utveckla stadens musikliv sedan bland annat Solbacken 
stängt sin verksamhet. 

• Utveckla ett samarbete med Regionteater Väst som producerar dans 
och teater för barn och unga och har sitt produktionshus i Boras, där 
föreställningar repeteras. 

• Samverkan med det närliggande Bäckängsgymnasiet med estetiskt 
program och profil. 

Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att utreda alternativ användning 
av konstmuseets lokaler. Denna utredning kan starta först efter det att beslut 
om att ett nytt Art Center skall byggas, uppdraget bordläggs till dess.  
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4. Att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda möjlighet av externa 
klimatanpassade magasin för konstmuseets samling 

Boras Konstmuseum samlar, vårdar och förvaltar Boras Stads konstsamling 
med verk från tidigt 1900-tal till idag. Samlingen uppgår till drygt 5000 verk och 
innehåller allt från måleri, skulptur, teckning och grafik till installationer och 
rörlig bild. Utredningen konstaterar stora brister i hur Konstmuseets samlingar 
magasineras i dagens lokaler. Samlingen förvaras i fem utrymmen på totalt 336 
kvm, som inte är ändamålsenliga magasin utan inrymda i förrådsrum som 
tidigare använts för andra syften. Magasinen är inte anpassade för att sköta och 
vårda samlingarna Av logistiska skäl och på grund av platsbrist förvaras konst 
även på angränsande ytor, så som korridorer och andra öppna platser. Detta 
sker oftast tillfälligt, men det förekommer att konstverk under en längre period 
placeras i dessa utrymmen då det saknas lämplig plats i magasinen.  

 
Två av magasinsutrymmena har någon form av klimatsystem som är anpassat 
för att tillföra luftfuktighet vilket är lämpligt för förvaring av måleri men det är 
direkt olämpligt för annan typ av konst. I nuläget blandas olika konstformer i 
samtliga magasin och att förvara t.ex. fotokonst under samma förutsättningar 
som måleri utgör en överhängande risk för att fotografierna blir förstörda.   
Förvaring av skulptur, även textila skulpturer, ligger i direkt anslutning till 
verkstaden där det byggs podier mm till museets utställningar. Det är endast en 
tunnare trädörr som skiljer dessa rum åt. Här ligger fara i att byggdamm och 
smuts tar sig in från verkstaden till magasinet eller att maskinerna som används 
sprider gnistor samt att miljöfarligt material förvaras i anslutning till utrymmet.  
 
I samtliga magasinsutrymmen finns problem med skadedjur med risk för 
åverkan på konstverken. För att klara av uppdraget att samla, vårda och förvalta 
Boras Stads konstsamling, är funktionella klimatanpassade magasin nödvändiga. 
En framställan är gjord till LFF (Dnr KUN 2021-00108) för 
reinvesteringar/åtgärder i Konstmuseet avseende säkerhet, arbetsmiljö mm. 
Dessa åtgärder kommer delvis att omfatta magasinen och i det akuta läget leda 
till förbättringar av den nuvarande magasineringen.  
 
Men för uppdraget framöver behövs andra lösningar. Kulturnämnden uppdrar 
därmed åt kulturförvaltningen att utreda möjlighet av externa klimatanpassade 
magasin för konstmuseets samling. Uppdraget ges oavsett beslut i frågan om 
nytt Art Center. Uppdraget ska redovisas 31 dec 2022 
 
 

5. Att ta fram en policy för stadens gestaltade livsmiljöer och 
riktlinjer för konst i det offentliga rummet och urban konst.  

Utredningen lyfter fram den offentliga konsten och skulpturerna som central 
för utvecklingen i Borås, och vikten av att Borås Konstmuseums tar ansvar för 
såväl upphandling, rådgivning, konstregister och dokumentation, likväl som för 
vård, underhåll och konservering av skulpturerna. Utredningen konstaterar att 
staden gör klokt i att ytterligare systematisera arbetet kring konst i det offentliga 
rummet. Aktiviteten och intresse kring konsten i det offentliga rummet är hög, 
vilket är positivt. För den långsiktiga kvalitetsutvecklingen och för att ytterligare 
vässa såväl innehåll som utbud av samtidskonst, bör det säkerställas att 
konstkompetens utgör norm för aktiviteter kring konst i det offentliga rummet. 
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För att göra Skulpturstaden känt nationellt och internationellt krävs gemsamma 
krafter och samverkan. Vilken är visionen kring skulpturstaden framdeles och 
hur ska olika intressenter och aktörer samverka för en fruktbar utveckling av 
stadens gestaltade livsmiljöer.  Förvaltningsövergripande samarbeten är 
nödvändiga och kulturförvaltningen/konstmuseet måste involveras redan i 
framtagandet av detaljplaner, översiktsplaner och visioner för staden.  

Utredningen konstaterar också att det råder en viss oklarhet vad som i Borås 
ska betecknas som offentlig konst. Framförallt gäller detta 
gatukonsten/muralmålningarna som genom sin omfattning blivit ett starkt 
visuellt kännetecken för staden. Denna verksamhet har bolaget Borås TME 
framgångsrikt ansvarat för sedan starten. Detta förhållande gör dock att 
muralmålningar som tillverkats under No Limit faller helt utanför den 
verksamhet som riktlinjer för konstnärlig gestaltning innefattar. 

En tydligare policy för stadens gestaltade livsmiljöer och riktlinjer för konst i 
det offentliga rummet bör utarbetas där begreppet förtydligas, 
handläggningsgång och ansvar för olika moment samt samverkansformer ska 
klart framgå. Kulturnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
policy och riktlinjer för beslut i nämnd senast 31 december 2022. 

 

6. Att besluta att muralmålningar som skapats genom festivalen No 
Limit ska ingå i stadens samling av offentlig konst 

Utredningen konstaterar att gatukonsten/muralmålningar bör betraktas som en 
del i Borås arbete med offentlig konst i stadsrummet. Muralmålningarna är en 
central del av konstnärlig gestaltning av stadsrummet och bör ses som en 
integrerad del. Dessa uttrycksformer bör införlivas med annan gestaltning av 
den offentliga miljön för en harmonisk helhet. Kulturförvaltningen och Borås 
TME har länge diskuterat frågan och är nu överens om att de muralmålningar 
som skapats genom festivalen No Limit ska ingå i stadens samling av offentlig 
konst.  

Baserat på en lägesrapport över muralmålningarna gör Borås TME, Borås 
Konstmuseum och berörda fastighetsägare en flerårsplan över vilka verk som 
skall bevaras, vilka verk som skall målas över och ersättas och vilka verk som 
skall målas över utan ersättning av nytt verk. Borås Konstmuseum tar därefter 
över ansvaret för de verk som skall bevaras samt ersättas, och inkluderar dem i 
stadens register över offentlig konst.  

 

7. Att uppdra åt kulturförvaltningen att redovisa Lars Tunbjörk 
uppdraget genom en utvecklingsplan där det kommunala såväl 
som det regionala uppdraget tydliggöras. 

År 2017 inleddes ett samarbete mellan Lars Tunbjörk Stiftelse och Borås 
Konstmuseum. En vision formulerades kring ett långsiktigt arbete för att 
etablera ett nytt fotografiskt center i Borås med Lars Tunbjörks fotografiska 
gärning som stark grundbult. Planen fick ekonomiskt bifall från Västra 
Götalandsregionen och museet har etablerat ett Lars Tunbjörks projektrum.  

Utredningen konstaterar dock att uppdraget kring Lars Tunbjörk är otydligt och 
saknar en tydlig formulering kring förväntningar och målsättning.  Parterna har 
en god dialog så det finns goda förutsättningar att utveckla detta. En 
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utvecklingsplan bör formuleras mellan parterna och det kommunala såväl som 
det regionala uppdraget behöver tydliggöras.  

Uppdraget att utveckla Lars Tunbjörk center begränsas för närvarande i de 
nuvarande lokalerna, men vid beslut om byggande av ett nytt Art center 
kommer Lars Tunbjörks fotosamling att spela en viktig roll. Kulturnämnden 
beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram utvecklingsplan för Lars 
Tunbjörk uppdraget och redovisa den för kulturnämnden senast december 
2023. 

 

8. Att uppdra åt kulturförvaltningen att skriva ett samverkansavtal 
med Tore G Wärenstams stiftelse. 

Tore G. Wärenstams stiftelse innehar en konstsamling som representerar konst 
från Sjuhäradsbygden. Initiativet till samlingen gjordes ursprungligen 
tillsammans med Borås Konstmuseum och under många år svarade museet för 
nyförvärv och samlingen var deponerad i museets magasin.  

2018 beslöt Tore G. Wärenstams stiftelse att öppna egen verksamhet med 
namnet Wärenstams Konsthall. Den deponerade samlingen flyttades över till 
Wärenstams konsthall där den nu visas permanent. Därutöver visas tillfälliga 
utställningar med anknytning till stiftelsens verksamhet. Konstsamlingen 
utvidgas kontinuerligt genom nyförvärv, sedan 2018 står stiftelsen själva för 
inköpen. I samband med att verksamheten i Wärenstams konsthall ska 
utvärderas under år 2022, bör ett samverkansavtal skrivas mellan 
kulturnämnden och stiftelsen om hur samlingen ska hanteras, bevaras och 
tillgängliggöras i det långa perspektivet. Kulturnämnden beslutar att uppdra åt 
förvaltningen att skriva ett samverkansavtal med Tore G Wärenstams stiftelse 
för beslut i kulturnämnden senast i april 2023. 

 
Arbete som pågår redan  
Utredningen pekar på andra brister i Konstmuseets lokaler samt otydlighet i 
uppdrag, vilka är kända sedan tidigare och där arbete för åtgärd har påbörjats.  

 

1. Ombyggnation och renovering av nuvarande lokaler för Borås 
Konstmuseum 

Borås Konstmuseum disponerar en lokalyta på 4 316 kvm i kulturhuset som är 
fördelade på tre våningsplan med flera olika utställningsytor.  De nuvarande 
museilokalerna har många svagheter, generellt gäller att samtidskonsten ställer 
helt andra krav på transporter, hantering, säkerhet och förmedling än som var 
fallet när Kulturhuset byggdes 1975. Konstnärerna arbetar idag inte bara med 
de traditionella två- och tredimensionella utan tar alltmer rummet och 
arkitekturen i anspråk. Materialen och formaten på konstverken är extremt 
skiftande och kräver mycket höga klimat och säkerhetskrav som ligger på 
internationell standard och garanterar en god hantering. Konstmuseets lokaler 
har stora brister när det gäller klimat, tillgänglighet, brandsäkerhet, magasin, 
akustik och ljus, men även när det gäller lokalernas disposition, logistik och 
utställningsmöjligheter. Lokalerna når i dagsläget inte upp till internationella 
krav, de är i stort behov av upprustning och modernisering. Samtliga lokaler i 
museet är genomgångsrum därför måste hela museet stängas vid ombyggnad 
och installation av nya utställningar vilket är minst 14 veckor per år.  
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En framställan är gjord till LFF (Dnr KUN 2021-00108) för 
reinvesteringar/åtgärder i Konstmuseet avseende säkerhet, arbetsmiljö och 
tillgänglighet. Framställan gäller följande åtgärder: nytt låssystem i hela museet, 
en transporthiss, breddat lastintag och nya entrédörrar. Arbetet med att ta fram 
åtgärdsplan och kostnader för detta pågår i skrivande stund och kulturnämnden 
planerar att i samband med tertial I eller II 2022, inkomma med ett äskande för 
att kostnadstäcka den hyreshöjning som åtgärderna innebär. 

 

2. Konstmuseets entré och tillgänglighet för besökare 

Åren 2009 - 2010 gjordes flera renoveringar av Kulturhuset med undantag av 
Konstmuseet som redan genomgått en ombyggnad. Bland annat gjordes 
Kulturhusets entré om och det byggdes ett nytt café och en ny gemensam 
reception.  Konstmuseets ombyggnad bestod huvudsakligen i att det 
installerades en klimatanläggning inne i museet samt att innergården byggdes in 
för att få ytterligare utställningsytor. Vidare tillskapades ett mörklagt rum för 
visning av rörlig bild/videokonst. I övrigt gjordes ingenting för att anpassa 
lokalerna med avseende på arbetsmiljö och tillgänglighet.  

Ombyggnaden av Kulturhusets entré resulterade i en försämrad tillgänglighet 
för Konstmuseets besökare då museets entré hamnade i skymundan. 2017 
beslutade Kulturnämnden om en ny verksamhetsidé, den omfattade bland 
annat en översyn av Kulturhusets entréplan, reception samt en tydligare entré 
för Konstmuseet. Tillsammans med verksamheterna genomförde 
Lokalförsörjningsförvaltningen en förstudie som ännu inte är genomförd men 
ombyggnationen finns med i stadens lokalresursplan.  

Enligt Lokalresursplan 2022-2030 planperiod 2022-2024 (Dnr LFN 2021-
00209) planeras en ombyggnation av Kulturhuset entré och på så vis skapa en 
tydligare entré för Konstmuseet; den är planerad för år 2024. 
Kulturförvaltningen arbetar med dessa frågor tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen.  

 

3. Borås Konstmuseums uppdrag och finansiering  

Boras Konstmuseum bedriver verksamhet på uppdrag av Borås stads 
kulturnämnd samt att museet har en regional roll genom ett långsiktigt uppdrag 
från Västra Götalandsregionens kulturnämnd 2021-2024. Borås Konstmuseum 
har flera omfattande uppdrag. Förutom museets kärnuppdrag samla, visa, vårda 
konst åligger det museet att vara nav och motor i arbetet med offentlig 
gestaltning och hela den omfattande skulpturstad som vuxit fram i Borås. 
Vidare är museet arrangör till Borås Art Biennial som arrangeras vartannat år. 
Därtill kräver de regionala uppdragen särskild fokus och insatser.  

Professionell kompetens är nyckeln för att kunna utveckla Boras 
Konstmuseum. Personalstyrkan bör dimensioneras utifrån det aktuella 
uppdraget, såväl kvantitativt som kvalitativt.  Kommunens höga ambitionsnivå 
för konsten bör över tid avspeglas i resurser till Borås Konstmuseum. Risken 
vid underfinansiering är att man bygger upp ett ”isberg” av dolda uppgifter som 
inte blir utförda samt att medarbetare pressas för hårt. Anslaget från Västra 
Götalandsregionen är blygsamt i förhållande till andra regionala 
konstinstitutioner.  
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Med tanke på Borås Konstmuseums starka position, kvalitet och att museet 
representerar regionens näst största stad är det regionala bidraget 
anmärkningsvärt lågt. Den regionala rollen för Boras Konstmuseum bör 
utvecklas och stärkas i dialog med Västra Götalandsregionen. 

Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsstrategi, Konststaden Borås 

Samverkan 
FSG 2021-11-30 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
2. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se  

 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Bilaga till årsredovisning 2021 - Investeringar, tkr 

Verksamhet Ansvarig Godkänd

nämnd utgift

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner

Underhållsinvesteringar Lfn

Energi- och miljöåtgärder Lfn

Hyresgästanpassningar Lfn

IT-investeringar i fastigheter Lfn

Wiskania, yttre renovering Lfn 14 000

Fullmäktigesalen ombyggnation Lfn 13 600

Verksamhetsystem Ofn 250

Utskriftsenheter / kontorsutrustning Sn

Fordon och maskiner Sn

IT-infrastruktur Sn

Mobiltelefoner Sn

Krisberedskapsförråd, nybyggnation Sn 6 000

Pantängen förbättringsåtgärder 2020-2021 Sn 9 900

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER 43 750

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning

Inköp av fastigheter Ks

Fastigheter via markköp Lfn

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 0

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer

Beläggningsunderhåll Tn

Attraktiv stad Tn

Div mindre gatu- och broarbeten Tn

Program för tillgänglighet Tn

Gång- och cykelvägar Tn

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn

Kabelskåp Tn

Kollektivtrafik (stadstrafiken) Tn

Upprustning centrummiljöer Tn

Borås Viared flygplats Tn

Promenadstråk längs Viskan Tn

Ny Nybro Tn 44 000

Parkverksamhet

Grönområdesplan Tn

Lekplatser Tn



Fristads nya stationspark Tn 6 000

Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar Tn

Kronängsparken Tn 18 000

Gåshult, upprustning byggnader Tn

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 68 000

FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar

Utveckling av konstgräsplaner Fofn

Utveckling av spår och leder Fofn

Utveckling av näridrottsplatser Fofn

Utveckling av badplatser Fofn

Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne Fofn

Evenemangsstaden Fofn

Boda aktivitetspark Fofn 8 850

Utveckling av Borås Skidstadion inkl förberedelser inför SM-

veckan 2021 Fofn 13 000

Ryavallen Fofn 1 000

Kronängsparken Fofn 6 000

Boråshallen ombyggnad etapp 1 Lfn 8 000

Borås Tennis o Boulecenter, Racketcenter ombyggnation Lfn

Ny idrottshall Boda Lfn

Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500

Nya Fristadhallen Lfn 45 940

Norrbyhuset, utökat lokalbehov Lfn 2 500

Bryggaregatan anpassning Lfn 3 000

Ny Isyta, Borås Lfn

Kulturverksamhet

Konstnärlig gestaltning / Textilkonst Kun

Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp Kun

Förvaltningsövergripande investeringar Kun

Kulturskolan Mötesplats Hässleholmen Kun 1 000

Konstutredning Kun

Konstbiennalen Kun

Sjöbohuset, hyllsystem Kun 1 000

Kulturhuset - scenteknik Stadsteatern Lfn 72 000

SUMMA FRITID OCH KULTUR 179 790

AFFÄRSVERKSAMHET

Kommunala vägar och belysning inom exploateringsområden

Utbyggnad av industriområde, Viared Västra Ks

Utbyggnad av övriga industriområden Ks

Utbyggnad av bostadsområden Ks

Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 18 900

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 18 900

PEDAGOGISK VERKSAMHET



Förskola

Stinebackens förskola (f d Kristinegården) Lfn 49 519

Vinkelvägens förskola Lfn 41 400

Tokarpsberg förskola Lfn

Strandvägens förskola Lfn 39 450

Utemiljö förskolor Lfn 15 000

Gånghetser förskola Lfn

Förskola inventarier Fn

Grundskola

Särlaskolan ombyggnad Lfn 190 000

Myråsskolan om- och tillbyggnad Lfn 230 000

Byttorpskolan, ny- och ombyggnad Lfn 153 811

Erikslundskolan om- och tillbyggnad Lfn 235 000

Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 16 808

Daltorpskolan anpassning 7-9 Lfn 9 000

Gula skolan, trafikanpassning Lfn 5 000

Ny skola Gässlösa Lfn 326 500

Björkhöjdskolan ombyggnad inventarier Grn

Trandared kök, inventarier Grn

Gymnasieskola

Bäckängsgymnasiet campus (fd utökat lokalbehov) Lfn

Ny gymnasieskola Lfn

Almåsgymnasiet innergård Lfn 17 500

Sven Ericsongymnasiet utökade lokaler Lfn

Bäckängsgymnasiet idrottshalll förstudie Lfn

Viskastrand- och Almåsgymnasiet, inventarier Gvun

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 328 988

VÅRD OCH OMSORG

Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta

Kristinegränd  vård- och omsorgsboende Lfn

Brotorpsgatans LSS ombyggnad Lfn 5 000

Björkbo LLS, Barnhemsgatan Lfn 18 500

Färgargatans LSS-boende Lfn 18 150

Backhagsvägens LSS-boende Lfn 18 971

Sörmarkslidens LSS-boende Lfn 19 785

Rydsvägen LSS Lfn 18 500

Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000

Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 5 316

Johannelundsgatan SOL Lfn 60 000

Inventarier boenden Son

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 194 222

Driftsinventarier

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 1 833 650



Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till

2021 2021 2021 2022

75 000 76 271 -1 271

15 000 11 385 3 615

20 000 19 675 325

7 000 3 480 3 520

13 960 1 112 12 848 12 848

7 827 987 6 840 6 840

250 0 250 250

4 000 2 947 1 053

15 000 32 535 -17 535

3 000 1 568 1 432

12 000 8 954 3 046

6 000 0 6 000 6 000

6 994 3 127 3 867 3 868

186 031 162 041 23 990 29 806

30 000 703 29 297

381 -381

30 000 1 084 28 916 0

8 500 8 492 8

12 460 3 462 8 998 8 998

10 107 4 359 5 748 5 966

1 000 1 004 -4

13 234 9 848 3 386 3 386

1 000 2 877 -1 877

4 000 5 043 -1 043

2 000 1 644 356

8 632 10 625 -1 993 6 669

5 904 5 904 5 904

500 415 85

4 926 4 945 -19

29 773 592 29 181 29 181

1 000 1 088 -88

5 000 5 449 -449



3 000 3 000 3 000

3 000 3 129 -129

12 564 740 11 824 11 949

500 528 -28

127 100 64 240 62 860 75 053

600 237 363

2 500 1 431 1 069

2 000 1 681 319

900 576 324

1 500 1 457 43

1 000 1 772 -772

530 82 448 448

641 223 418 418

475 148 327

4 765 4 765 4 765

150 48 102

-427 427

24 -24

9 590 11 549 -1 959

43 265 42 271 994 994

2 500 2 569 -69

2 928 645 2 283 2 283

291 -291

10 243 9 210 1 033 7 890

1 200 1 107 93

500 475 25

77 77 77

230 -230

6 886 310 6 576 950

1 000 1 000 1 000

112 -112

93 250 76 021 17 229 18 825

29 -29

-12 12

290 -290

5 900 4 321 1 579 1 579

5 900 4 628 1 272 1 579



26 017 1 158 24 859 21 859

0 43 -43 -43

3 -3

23 500 16 231 7 269 7 269

5 869 2 931 2 938 2 938

-2 815 2 815

1 800 1 800

1 727 2 383 -656 -656

78 731 104 040 -25 309 -25 309

54 237 53 390 847 847

321 -321

11 495 12 059 -564

100 184 -84

5 000 2 568 2 432 2 432

70 629 23 160 47 469 47 469

8 000 2 983 5 017

518 -518

39 -39 -39

40 -40

13 274 13 357 -83

51 -51 -51

-118 118

5 000 4 889 111

305 379 237 415 67 964 56 716

27 -27 -27

277 678 -401

8 000 582 7 418

14 427 14 137 290 291

2 923 3 915 -992 0

9 046 435 8 611 8 610

8 000 650 7 350 7 350

24 855 21 786 3 069 3 069

4 376 3 630 746

28 607 1 629 26 978 0

3 000 3 000 500

103 511 47 469 56 042 19 793

39 154 -39 154

851 171 632 052 219 119 201 772



Status

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Pågår

Pågår

Ej påbörjat

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Ej påbörjat

Pågår

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Pågår

Pågår

Årligt anslag

Pågår

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Pågår

Pågår

Årligt anslag

Klart

Förstudie

Årligt anslag

Årligt anslag



Förstudie

Årligt anslag

Pågår

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Pågår

Pågår

Klart

Pågår

Klart

Ej aktuellt

Förstudie

Klart

Pågår

Pågår

Pågår

Förstudie

Pågår

Årligt anslag

Årligt anslag

Pågår

Förstudie

Pågår

Ej påbörjat

Pågår

Årligt anslag

Årligt anslag

Årligt anslag

Pågår



Pågår

Förstudie

Ej påbörjat

Pågår

Pågår

Ej akuellt

Årligt anslag

Förstudie

Pågår

Pågår

Förstudie

Klart

Klart

Pågår

Pågår

Klart

Klart

Förstudie

Förstudie

Pågår

Förstudie

Ej aktuellt

Årligt anslag

Förstudie

Klart

Förstudie

Pågår

Pågår

Förstudie

Förstudie

Pågår

Klart

Förstudie

Årligt anslag
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Människor möts i Borås 

Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Aktivitetsplatser liknande 
den på Sjöbo ska skapas på 
Hässleholmen och Norrby. 
Förstudie görs under 2018 i 
samverkan med Tekniska 
nämnden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

Arbetet med att skapa aktivitetsplatser på 
Hässleholmen och Norrby har genomförts i 
bred samverkan med berörda förvaltningar i 
staden. Under 2018 gjordes en stor 
multisportarena på Boda. Arenan innehåller 
förutom en basketyta och en yta för fotboll 
även en scen, längdhoppsgrop samt 
löparbanor. Numera finns även en yta för 
innebandyspel. Området utvecklas 
kontinuerligt där nästa steg är att byta ut 
belysningen samt dra fram el till scenen som 
ett nästa steg i utvecklingen. Planarbetet för 
ett allaktivitetshus har startat upp under 
2021. På Norrby växer Kronägsparken fram 
som ett nytt område för idrott och 
spontanlek. För att få plats med mer 
verksamhet och för att göra området 
tryggare flyttas fotbollsplanen något söderut. 
Kronängsparken kommer även utgöra etapp 
1 av "Viskans park". Norrbyhuset renoveras 
under innevarande år och kommer utgöra 
kärnan i parken, området kring entrén till 
Fritidsgården öppnas upp och görs mer 
tillgänglig. (Ärende FOF 2022-00015). 

 
 

2018 Avslutas 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2018 ta 
fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-09 
att fastställa Program mot hedersrelaterat 
våld och förtryck som ska gälla för samtliga 
nämnder och bolag. En metodhandbok, 
Våga Fråga, har tidigare beslutats om. 

2018 Avslutas, behandlad 
i samband med 
tertialuppföljning 2. 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget ligger för beredning. 2019  

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget ligger för beredning. 2019  
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Föreningshus där bland 
annat kultur- och 
idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på 
utrymme ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

Arbetet med att skapa förutsättningar för 
föreningslivet sker i bred samverkan inom 
förvaltningen och med andra aktörer. 
Utredningen har landat i ett antal satsningar 
de senaste åren. En stor utveckling har skett 
när det gäller utveckling av mötesplatser och 
samverkan med civilsamhället i våra 
områden, inte minst våra utsatta områden. 
De senaste åren har ett antal mötesplatser 
vuxit fram som fyller ambitionen att 
tillhandahålla lokaler och förutsättningar för 
föreningar utan egen lokal att ha 
verksamhet. Några exempel på detta är 
Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Sjöbo 
och Träffpunkt Simonsland. Träffpunkt 
Simonsland är ett utmärkt exempel där 
verksamheter kan mötas över gränserna. 
Som en del i uppdraget har vi haft dialoger 
med föreningarna som hyr egna lokaler i 
Träffpunkt Simonsland. Samtalen förs med 
föreningarnas utsedda arbetsutskott. I 
processen ingår att bereda plats för fler 
föreningar, men även att föreningarna på 
Träffpunkt Simonsland ska få bättre 
ekonomiska möjligheter, mot att de utför 
utåtriktad verksamhet för andra än sina 
medlemmar. Ett annat initiativ är att ett antal 
föreningar på Hässleholmen har gått 
samman för att samordna verksamheten i 
gemensamma lokaler. Processen pågår i 
samverkan med förvaltningen och ett IOP 
förbereds och har beslutats om under hösten 
-21 (Ärende FOF 2021-00129). Fritids- och 
folkhälsonämnden bedömer därför att 
uppdraget är avslutat men arbetet fortsätter 
inom ramen för ordinarie 
verksamhet.(Ärende FOF 2022-0022). 

 
 

2019 Avslutas 

Förstudie ska genomföras 
när det gäller lokalisering av 
ny ishall och möjlighet till 
alternativ driftsform prövas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

Förstudien har färdigställts, inkluderande en 
energiutredning, och nämnden har fattat ett 
beslut i ärendet och vidarebefordrat det till 
Lokalförsörjningsnämnden och 
Kommunstyrelsen (Ärende FOF 2020-
00043). Arbetet med en ny ishall börjar nu ta 
form. Projekteringsarbetet har börjat 
tillsammans med isföreningarna samt 
Lokalförsörjningsförvaltningen och 
fastighetsägaren. 

2020 Avslutas 
Beslut i KF 21/3 

Kulturnämnden ska utreda 
möjligheten att skapa ett ”Art 
Center” – ett konstens 
skyltfönster. Utredningen 
ska belysa hur olika 
konstformer kan användas, 
till exempel Lars Thunbjörks 
fotosamling, och hur man 
kan möjliggöra för möten 
mellan boråsare. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 
Genomfört 

Uppdraget redovisat i januari 2022, 
tillsammans med ett antal nya uppdrag i 
syfte att ta vidare Utvecklingsstrategin för 
konststaden Borås. Ett av besluten var att 
föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut 
om en förstudie för att utreda möjligheten att 
bygga ett Art Center i Borås, som ett 
uppföljande budgetuppdrag för 2023. 

2020 Avslutas 

Fritids- och 
folkhälsonämnden ska under 
2021 inrätta minst en ny 
badplats vilket gärna kan 
ske i samverkan med 
föreningslivet. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

Under 2021 har badplatsen i Bosnäs lagts till 
utbudet av kommunala badplatser som 
numera uppgår till 25 till antalet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen ser inte att kvantitet 
ska konkurrera ut kvalitet utan vill snarare 
utveckla och underhålla befintliga badplatser 
än lägga till nya. Förvaltningen har tagit fram 
en plan för utveckling av badplatser och 
redovisat denna i nämnden hösten 2021 
(FOF 2021-0068). 

2021 Avslutas 
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och 
folkhälsonämnden ska under 
2021 se över öppettiderna 
för fritidsgårdarna så att 
dessa håller öppet när 
behovet är som störst. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

Uppdraget har genomförts med 
utgångspunkt från nuvarande 
fördelningsprinciper baserat på områdets 
behov, resultat från välfärdsbokslutet samt 
synpunkter från brukarenkäter. Detta har 
inneburit mindre förändringar i öppettiderna, 
arbetet att se över öppettider pågår 
kontinuerligt för att möta invånarnas behov 
och säkerställa en jämlik tillgång till 
meningsfulla fritidsmöjligheter. 

2021 Avslutas 

Fritids- och 
folkhälsonämnden ska 
utreda möjligheten att 
lokalsamordna 
mötesplatserna med 
föreningslivets lokaler för att 
vara så lokaleffektiva som 
möjligt. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

Ett arbete har påbörjats med intresserade 
föreningar som vill utveckla verksamheten i 
en riktning som påminner om en 
"Mötesplatsfunktion". Exempel är Mariedals 
IK på Kransmossen samt Byttorps IF på 
Byttorp. På Norrbyhuset andra våning 
kommer föreningar att beredas möjlighet att 
bedriva verksamhet. På det nya Sjöbohuset 
finns också planer på att erbjuda föreningar 
mötes- och aktivitetslokaler. Detta uppdrag 
hänger ihop med uppdraget att utreda 
möjligheter till föreningshus för kultur och 
idrottsföreningar att dela lokaler. Vi bedömer 
att detta ingår i förvaltningens löpande 
utvecklingsarbete.(Ärende FOF 2022-0022). 

2021 Avslutas 

Fritids- och 
folkhälsonämnden ska 
utreda förutsättningarna att 
införa ett riktat stöd till 
föreningar i utsatta områden 
som erbjuder läxhjälp. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Enheten har påbörjat ett samarbete med 
Grundskolan och Skolverket för att klargöra 
vilket stöd som utgår från dessa. Det är 
olyckligt om stöd utgår för samma sak från 
två håll. Föreningar som bedriver den här 
typen av verksamhet gör det med olika 
förutsättningar och med olika kvalitet. 
Bidraget "Socialt riktat bidrag" kan vara en 
tänkbar väg då bidraget främst riktar sig till 
verksamhet som bedrivs i utsatta områden. 

2021  

Vård- och äldrenämnden 
ska i samverkan med 
Förskolenämnden pröva 
möjligheten att införa någon 
form av integrerad 
verksamhet för barn och 
äldre, till exempel på 
Kristineberg. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 

Förskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Mötesplatsen på Kristineberg ska renoveras. 
De nya lokalerna planeras utformas för att 
underlätta ett ökat samverkansarbete mellan 
förvaltningarna. Förskolenämnden förväntas 
vara klar med uppdraget 2023 när nya 
förskolan har öppnat. En ny förskola 
projekteras i anslutning till äldreboende, ett 
samarbete planeras inför öppnandet. 

Vård- och äldrenämnden 
Under rådande pandemi har det inte varit 
möjligt för nämnden att i samverkan med 
Förskolenämnden pröva någon integrerad 
verksamhet eller annan samverkan mellan 
barn i förskolan och äldre. Med tanke på risk 
för smittspridning och fortsatta 
restriktioner/rekommendationer är det svårt 
att veta om och i så fall när det går att starta 
upp en integrerad verksamhet. I uppdraget 
nämns Kristineberg som ett exempel. Om 
det är det planerade vård- och 
omsorgsboendet Kristinegränd som avses 
så har det nya boendet inte börjat byggas 
än. 

2021  

Vård- och äldrenämnden 
ska utreda möjligheten att 
inrätta ett husdjursvänligt 
vård- och omsorgsboende. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Vård- och äldrenämnden 

 
Genomfört 

Utredningen presenterades för nämnden i 
maj. Nämnden gav då förvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheten till 
terapihundar på vård- och omsorgsboenden. 
Tilläggsuppdraget redovisades för nämnden 
i oktober och nämnden beslutade då om att 
terapihundar ska upphandlas. 
Upphandlingen har genomförts och 
nämnden har nu avtal med två leverantörer. 

2021 Avslutas 
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska 
under 2021 utreda 
förutsättningarna för att i 
högre grad kunna stötta 
unga, vars placering inom 
socialtjänsten kommer att 
upphöra, i deras sökande 
efter eget boende. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Sammanställning: 

På Väg 
Myndighet unga vuxna ställer frågor inom 
samma områden som i På Väg- materialet, 
men inte så strukturerat. 
Myndighet bou använder På väg-materialet 
lite eller inte alls. Det behöver finnas en plan 
för detta. 
 
Uppföljning: 
Boendekedjan är från HVB Torstensson till 
stödboende och därefter BSU. 
Efter att ungdomen fått eget kontrakt följer 
BSU upp livssituationen. Uppföljning sker 
tills bedömningen är att de klarar sig själva. 
BSU har en form av uppföljning då det är en 
öppenvårdsinsats som fortskrider tills målet 
är uppnått och det finns en tydlig struktur. 
 
På boendet Lars Kaggsgatan ligger det i 
verksamhetsbeskrivningen att boendet ska 
stötta till eget boende, sysselsättning etc. 
 
På familjehemsenheten stöttar 
familjehemssekreteraren familjehemmen i att 
ungdomen ska bli självständig, ställa sig i 
bostadskö etc. Barnsekreterarna använder 
På Väg - materialet och har dialog med 
ungdomen. 
 
Viktiga områden att följa upp för de som har 
fyllt 18 år och har haft dygnsvård via 
socialtjänsten är boende, ekonomi, 
studier/arbete, ev. hälsa och levnadsnivå. 
 

2021  

Sociala omsorgsnämnden 
ska under 2021 utreda vilka 
anställda på Sociala 
omsorgsförvaltningen som 
har behov av fria 
arbetskläder, vilka kläder 
medarbetarna behöver och 
vad det skulle kosta. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Sociala omsorgsnämnden 

 
Genomfört 

Chef för kvalitet- och utveckling samt 
förvaltningsjurist utredde förvaltningens 
behov av arbetskläder. Skrivelsen är 
samverkad och kommunicerad till 
Kommunstyrelsen. Förvaltningen har också 
omhändertagit resultatet i en rutin för hur 
hanteringen av arbetskläder ska hanteras 
framgent. 

2021 Avslutas 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under första 
kvartalet 2021 återkomma 
med målbilder för resterande 
delar av Social hållbart 
Borås. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Vid sammanträde 2021-11-22 godkände 
Kommunstyrelsen målbilder för Socialt 
hållbart Borås. 

2021 Avslutas 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska 
under 2021 inrätta en 
kommunal 
avhopparverksamhet med 
syfte att underlätta för 
personer att lämna 
kriminella miljöer. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 
Genomfört 

Avhopparverksamheten och arbetssätt är 
igång. Det som återstår är att starta upp 
Avhoppartelefonen och ytterligare utveckling 
av samverkansformerna som beräknas ske i 
början av 2022. Samverkan är etablerad 
med Polisen, Arbetslivsnämnden samt 
Kriminalvården. Verksamheten har haft 9 
förfrågningar under 2021 och 5 av dessa har 
inneburit fortsatt kontakt och utredning. En 
skyddad placering har inletts. Verksamheten 
har haft stöd av CKS och även flera 
utbildningar har genomförts för medarbetare 
i det nätverk som etablerats. 

2021 Avslutas, behandlad 
i samband med 
tertialuppföljning 2. 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Hur man kan stötta unga 
med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i 
föreningslivet ökar ska 
utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med Borås fältrittklubb, 
Mariedals IK, Byttorps IF, Friskis & Svettis 
och samt kulturföreningen Hemgården har 
ett samarbete utvecklats i syfte att erbjuda 
stimulerande och hälsofrämjande 
fritidsaktiviteter för barn och unga (10-18 år) 
med NPF och upplevd psykisk ohälsa, samt 
förbättra möjligheten för målgruppen att 
delta i socialt sammanhang genom 
föreningslivet. Projektet ”Tillgänglig fritid för 
alla” pågår fram till 2022. 

Under hösten har det genomförts två 
utbildningstillfällen där tio ledare från 
föreningarna utbildats inom NPF. Under 
2022 ska respektive förening anordna 
aktiviteter för målgruppen en gång i veckan. 
 
Inför uppstart av aktiviteterna 
marknadsfördes projektet genom bland 
annat kontaktpersoner inom Borås Stad, 
föreningarna, på sociala meder och 
information skickades till primärvården samt 
barn- och ungdomspsykiatrin. Det är än så 
länge svårt att utvärdera projektet och 
aktiviteterna i sin helhet. Erfarenheter säger 
dock att upplägget borde vara hållbart men 
att det krävs tålamod för att nå ut. Framöver 
kan konstateras att marknadsföring är ett 
prioriterat området för att nå fler. 
 

2019  

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får 
i uppdrag att, i nära 
samverkan med andra 
nämnder som jobbar med 
barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en 
särskild förebyggandeenhet 
med uppdrag att motverka 
att unga i riskzon hamnar i 
normbrytande beteenden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 
Genomfört 

Integrerat team är en del av svaret. I övrigt 
så finns denna fråga med inom socialt 
Hållbart Borås. 

Nämnden har fört vidare detta uppdrag till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås. 
Beredningsgruppen som är knuten till Socialt 
Hållbart Borås och då främst Målområdet 
som berör Goda uppväxtvillkor för Barn och 
unga har delvis undersökt behovet av en ny 
gemensam enhet som motverkar att unga i 
riskzon hamnar i normbrytande beteende. 
Förslaget med ett Integrerat team som ska 
arbeta med denna målgrupp är ett resultat 
av detta uppdrag. Socialt hållbart Borås 
kommer inom detta målområde utreda om 
det finns ett ytterligare behov av en 
förebyggande enhet och vilket innehåll 
denna i så fall ska ha. 

2020 Avslutas 

Samordningsansvar för 
arbetet med att motverka 
psykisk ohälsa hos barn och 
unga ska fastställas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Beredning pågår. 2020  

Förskolenämnden uppdras 
att tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds 
på alla familjecentraler. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Alla öppna förskolor har rekryterat deltagare 
till utbildningarna. Många besökare har gått 
utbildningen. Förskolenämnden har därmed 
genomfört sin del av uppdraget. Vi fortsätter 
vår samverkan kring ytterligare rekryteringen 
till utbildning inom samhällsintroduktion. 

Arbetslivsnämnden 
Uppdraget har inte genomförts beroende på 
Corona under år 2021. Planering i 
Arbetslivsnämnden samt dialog med 
Förskolenämnden har på gått under 2021 i 
syfte att arbeta vidare med uppdraget efter 
Corona pandemin. 

2020 Avslutas för 
Förskolenämnden 
som har genomfört 
sin del av uppdraget 
 
Arbetslivsnämnden 
fortsätter arbetet 
med uppdraget 
Totalt sett är 
uppdraget delvis 
genomfört 
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Grundskolenämnden ska 
tillsammans med Tekniska 
nämnden under 2021 utreda 
hur skolskjutsverksamheten 
kan effektiviseras utan att 
den enskilda eleven 
drabbas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 

Tekniska nämnden 
Grundskolan 

 
Genomfört 

Tekniska nämnden 
Avstämningar görs löpande mellan enheten 
för Myndighetsutövning och 
Grundskoleförvaltningen. Ny 
upphandlingsstrategi har använts vid 
senaste upphandlingen. 

Arbetet med ruttplanering har övergått till att 
hanteras internt för att effektivisera utan att 
den enskilda eleven drabbas, och 
arbetssättet för skolskjutsplanering har nu 
närmat sig arbetssättet inom färdtjänst. 

Grundskolenämnden 
Avstämningar görs löpande mellan 
Skolskjutsenheten och 
Grundskoleförvaltningen. Ny 
upphandlingsstrategi har använts vid 
senaste upphandlingen.  Arbetet med rutt-
planering har övergått till skolskjutsenheten 
för att effektivisera utan att den enskilda 
eleven drabbas arbetssätt för skolskjuts har 
nu närmat sig arbetssätten inom färdtjänst. 
Utredning är även gjord och presenterad på 
nämnden i november. 

2021 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden 
ska tillsammans med 
Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden och 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
under 2021 utreda hur 
nämnderna på ett bättre sätt 
kan använda sina lokaler 
gemensamt. Det ska särskilt 
belysas hur föreningslivet 
kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon 
utbildning i dem. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 

Lokalförsörjnings-nämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolan 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

 
Genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden 
Uppdraget har genomförts under året och en 
rapport har tagits fram av en arbetsgrupp 
med tjänstepersoner från 
Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Då Fritid- och 
Folkhälsoförvaltningen till stor del berörs av 
frågan har även den förvaltningen 
inkluderats i arbetet. 

Rapporten visar en samsyn på vikten av ett 
samarbete avseende lokalutnyttjande. 
Samverkan med Fritid- och 
Folkhälsonämnden bedöms vara mest 
värdefull för att ge föreningslivet större 
möjligheter till att utnyttja lokaler när de inte 
används av annan verksamhet. Rapporten 
skickades på remiss till berörda nämnder 
och samtliga godkände rapporten. 
 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden samnyttjar idag lokaler 
med grundskolans tidiga år på flera orter. 
Lokaler främst i ytterområdena används 
flexibelt. En riktad arbetsgrupp har arbetat 
för att ytterligare utveckla samnyttjandet och 
har utrett frågan. Utredningen behandlades 
av Förskolenämnden den 27 januari 2022 
och Lokalförsörjningsnämnden ska 
översända utredningen till Kommunstyrelsen 
i samband med årsredovisningen. 

Grundskolenämnden 
Utredning är utförd i samverkan mellan de 
berörda förvaltningarna. Utredning beslutas 
godkännas i nämnden i januari 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden har genomfört 
arbetet, bland annat med deltagande av 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
och tagit fram en rapport som läggs fram till 
Kommunstyrelsen i början av 2022. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
remissbehandlar rapporten vid sammanträde 
2022-01-25. 

2021 Avslutas 
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kulturnämnden ska under 
2021 ta fram en plan som 
beskriver i vilken ordning 
kommunens bibliotek ska bli 
meröppna. Biblioteken i 
serviceorterna ska 
prioriteras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 
Genomfört 

Kulturnämnden fattade beslut om att 
godkänna planen vid sammanträdet 211018. 

2021 Avslutas 
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Livskraftig stadskärna 

Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden ska i 
samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till 
årsskiftet 2015/16. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås kommuns Parkerings 
AB 

 Delvis 
genomfört 

Upphandling av parkeringsledningssystem 
är genomförd i samverkan med Tekniska 
förvaltningen. Denna upphandling blev dock 
överklagad vilket innebär att skyltarna inte 
kom på plats som planerat under 2020. Det 
finns idag ett signerat tilläggsavtal till 
nuvarande hub som är det nya digitala 
parkeringsledningsystemet för både 
gatumark och tomtmark. Kvarstår att hitta en 
lösning med placering av skyltar. 

2015  

Ett förslag för utveckling av 
Stora torget ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

I ett första steg ska inblandade förvaltningar 
och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna 
kring arbetet är satta kan ett gemensamt 
förslag arbetas fram. Inväntar besked om 
uppdragets intentioner. 

2019  

Tekniska nämnden utreda 
möjligheten att göra 
ytterligare 
gångfartsområden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 
Genomfört 

Tekniska nämnden kommer vid förändringar 
i centrum utreda lämplig regleringsform 
varav gångfartsområde är en möjlighet. 

Gångfartsområde är en trafikregleringsform 
som ställer krav på utformning där fordon 
inte får framföras med högre hastighet än 
gångfart. Fordonstrafik är alltså tillåtet med 
restriktioner. Gågata är en annan 
regleringsform där motorfordon i grunden är 
förbjuden med vissa undantag för 
”nyttotrafik” och korsande trafik. 
Om meningen med uppdraget är att minska 
biltrafiken i stadskärnan och ge bättre 
förutsättningar för trivsammare mötesplatser 
och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås Stads vision om att göra 
delar av stadskärnan bilfri. 

2020  

Kulturnämnden ska, i 
samarbete med Tekniska 
nämnden, se över 
Annelundsparkens 
förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt 
belysa hur man kan 
använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för 
att göra en promenad i 
parken till en kulturell 
upplevelse. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 
Genomfört 

Uppdraget har inkluderats i utredning 
"utvecklingsstrategi konststaden Borås". 
Uppdraget har redovisats och 
Kulturnämnden beslutat att godkänna 
utredningens förslag på kriterier för 
konstnärlig gestaltning samt förslag till möjlig 
utveckling av konstnärlig gestaltning i 
Annelundsparken. 

2020 Avslutas 
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande 

Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska 
placering och 
ansvarsfördelning ska 
utredas och tydliggöras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Utredningen är genomförd. Beslutad i 
Kommunstyrelsen 21 juni 2021 och i 
Kommunfullmäktige 26 augusti 2021 (2019-
00157§141). 

2019 Avslutas 

Vägföreningars/samfällighet
ers huvudmannaskap ska 
utredas med utgångspunkt 
från tidigare gjord utredning. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Utredning pågår. Politiska avstämningar har 
gjorts. Planerad slutredovisning under 
kvartal 2 2022. 

2019  

Utbyggnadsstrategier för 
våra serviceorter med 
närområde ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med att ta fram utbyggnadsstrategier 
för kommunens serviceorter med närområde 
är i full gång. Detta dokument är ett av flera 
styrdokument som konkretiserar 
översiktsplanen och ska ligga till grund för 
kommande planerings- och 
genomförandeinsatser. Syftet med arbetet är 
att tydliggöra hur kommunen och de som bor 
och verkar i serviceorterna ser på orternas 
nuläge och framtida utveckling. Vidare ska 
dokumentet ligga till grund för framtida 
prioriteringar och utvecklingsarbete i 
serviceorterna och dess närområde. 

Under år 2021 har vi genomfört ett antal 
workshops både internt och med lokalt 
engagerade i orterna. Vi har sedan jobbat på 
med att ta fram ett första utkast till 
handlingar, vi har arrangerat ett öppet hus 
för interna förvaltningar och en ytterligare 
workshop med lokalt engagerade för att 
stämma av det första utkastet innan vi tar 
fram en första version av 
strategidokumentet. Nästa år är målet att 
under våren genomföra en intern och 
externremiss, justera och färdigställa 
förslaget innan det till slut går upp för 
antagande i kommunfullmäktige. 

2020  
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Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer 

Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras 
utreda kostnaderna för 
tillköp hos Västtrafik så att 
närtrafiken kan gälla även i 
de mindre tätorterna som vi 
har i Borås. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin och man 
räknar med det även under 2022 då man 
behöver fortsätta med Coronaanpassad 
trafik. Senare kommer en revidering av 
biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna att behövas. 
Kommunstyrelsen har under 2021 gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2017  

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden 
ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin och man 
räknar med det även under 2022 då man 
behöver fortsätta med Coronaanpassad 
trafik. Senare kommer en revidering av 
biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna att behövas. 
Kommunstyrelsen har under 2021 gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2019  

Hur hållbar mobilitet bäst 
kan uppnås ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat 
från Trafikplanen som planeras gå ut på 
remiss 2022. 

2019  

Kommunstyrelsen uppdras 
att genomföra en ny, politiskt 
ledd, utredning om 
framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala 
delar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Detta arbete pågår. Det har varit möten 
initierade av politikerna där Västtrafik och 
Nobina har medverkat. 

2020  
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Utredning är genomförd och skickad för 
politisk beredning. 

2018  

Kostorganisationen ska i 
lämpliga verksamheter, till 
exempel 
gymnasierestauranger och 
stadens offentliga 
serveringar och 
restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Under hösten 2021 har 
grundskolan/förskolan påbörjat presentera 
utsläpp växthusgas per måltid i 
skolmatsappen. Grundskola/förskola har en 
gemensam matsedel. 
Det är svårare för gymnasieskolor och 
restauranger för respektive enhet har egen 
matsedel. 

2018  

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. 
Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska 
bedrivas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är lämnat för politisk beredning och 
inväntar klartecken för behandling i 
Kommunstyrelsen. 

2020  

Borås Energi och Miljö ska 
ta initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och 
privatpersoner ska kunna 
köpa andelar. Detta skall 
förtydligas som en 
förändring i bolagets 
ägardirektiv och fastställas 
på bolagsstämma. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås Energi och Miljö AB 

 Delvis 
genomfört 

Bolaget har under året genomfört en 
förstudie med förutsättning att dels bygga en 
andelsägd solcellsanläggning där drift och 
underhåll och elhandel sköts av bolaget, 
dels bedriva elhandel mot slutkund och 
därmed starta en ekonomisk förening som 
investerar i en andelsägd anläggning. 
Förstudien har presenterats för 
Kommunstyrelsen. Bolaget kommer under 
2022 att ta fram ett prospekt för att kunna 
efterhöra marknadens intresse för en 
samägd solcellsanläggning och ta fram 
stadgar för en ekonomisk förening alternativt 
aktiebolag. 

2018  

Fastställa kriterier för en pott 
på 250.000 kronor ur vilken 
andra delar av Borås Stad 
ska kunna söka mindre 
belopp för att starta eller 
utöka klimatarbete. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Miljö- och konsumentnämnden beslutade 
2021-01-26 att medlen tillförs 
Klimatkompensationsfonden och om en ny 
rutin för hur medlen ska användas. Rutinen 
är en del i stadens 
klimatkompensationssystem. 
 

2021 Avslutas 
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda hur stort 
effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara, 
stadens, kommuninvånarnas 
och företagens framtida 
behov av el. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

En första del i utredningen av effekt- och 
kapacitetsbehovet för Borås Stad är 
genomförd. I den beräknas den 
tillkommande effekten kopplad till 
hemmaladdning och konvertering av befintlig 
bilflotta, till laddbara fordon, ge ett tillskott på 
13MW i Borås Elnäts nätområde. Ett fortsatt 
arbete pågår med att beräkna 
effektutveckling kopplad till stadens 
bostadsutveckling. Det krävs mer utförligare 
undersökningar runt laddning av tunga 
fordon samt hur planerad industrimark ska 
nyttjas. Utredningen är beroende av stadens 
planer och beslut. Analysen som helhet 
beräknas vara klar under första halvåret 
2022. 

2021  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att lista möjliga 
kolsänkor som kommunen 
kan medfinansiera. 
Kolsänkorna ska rangordnas 
utifrån deras effektivitet i 
termer av minskad koldioxid 
per investerad krona. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med utredningen pågår och en 
sammanställning och rapport kommer kunna 
presenteras tidigt under våren 2022. 

2021  

Kommunstyrelsen uppdras 
att 2015 ta fram en 
vindbruksplan som ett tillägg 
till översiktsplanen. Tysta 
områden ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ett nytt underlag med kartskikt i QGIS har 
tagits fram. 

2015  
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Ekonomi och egen organisation 

Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten 
skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån 
avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas 
över av Kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är 
tänkt att säkerställa den organiska tillväxten 
och utvecklingen med rätt bestyckning av 
roller som behövs. I arbetet beaktas även 
hur vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi 
har upphandlat ett inköpsanalyssystem, 
vilket i nuläget testas av ekonomer på olika 
förvaltningar. Koncerninköp kommer att 
påbörja en utvärdering under tertial 1 2022. 

2015  

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att arbeta fram en 
policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i 
första hand använda det 
som Borås Stad redan äger. 
En för Borås Stad 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och 
vara förstahandsalternativ, 
innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Under tertial 3 2021 har en inventering av 
förvaltningarnas möbler genomförts för att få 
en bättre bild av omfattningen. Även arbetet 
med att skapa en policy pågår och beräknas 
vara färdig under tertial 2 2022.  På grund av 
rådande Covid-19 pandemi har arbetet 
försenats. 

2016  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att 
ömsesidigt dra nytta av de 
vinster som kan uppstå vid 
upphandlingar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna 
och nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i flertalet avtal och utvärdering 
av resultatet kommer ske under avtalstiden. 
Koncerninköp kommer under tertial 1 2022 
att påbörja en uppföljning av användningen 
av provision. 

2017  

Stödet till första linjens 
chefer ska förstärkas. En 
plan med tydlig struktur för 
hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Personal- och förhandlingsavdelningen 
planerar och genomför kontinuerligt och 
enligt modellen ”Systematiskt 
chefsutvecklingsprogram” en rad utbildnings- 
och utvecklingsinsatser som ger stöd åt 
organisationens chefer. De riktar sig i första 
hand till första linjens chefer. Programmet 
finansieras av centrala medel för att det ska 
komma alla organisationens chefer till del. 
Chefen genomgår programmet under 3-4 år 
och under denna tid planeras utbildningarna 
in på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Exempelvis ingår Arbetsmiljö och 
samverkan, Central introduktion, Lön och 
lönesättning, Arbetsrätt, Kompetensbaserad 
rekrytering och niodagarsprogrammet Chef- 
och ledarskap i praktiken. Sammanlagt 
omfattar programmet 20-25 
utbildningsdagar. Innehållet i programmet 
utvärderas och justeras fortlöpande. 
För att ge ytterligare stöd till enhetschefer 
har Organisationshälsa under hösten 2021 
inlett en seminarieserie för 
verksamhetschefer. Ett syfte med 
seminarieserien är att stärka 
verksamhetschefernas möjlighet att fungera 
som stöd för sina enhetschefer. 

2019  
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Behovet och kostnaden för 
att även erbjuda fria 
arbetsskor till de grupper 
som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är under politisk beredning. 2020  

Borås Stad ska inte upplåta 
utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal 
med reklamföretag tecknas 
ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 Ej 
genomfört 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller till och med 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas 
efter denna tidpunkt. I nu gällande avtal står 
"Reklamens innehåll får ej strida mot god 
svensk reklamsed eller mot svensk lag". 

2020  

Kommunstyrelsen ska i 
samverkan med Vård- och 
äldrenämnden och Sociala 
omsorgsnämnden tillsätta en 
KAL-grupp för 
undersköterskor eller 
motsvarande. KAL-gruppens 
arbete ska vara färdigt under 
första halvan av 2021. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen 
Sociala omsorgsnämnden 
Vård- och äldrenämnden 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 
Arbetet redovisat i förhandlingsdelegationen 
hösten 2021. 

Sociala omsorgsnämnden 
En KAL-grupp för undersköterskor eller 
motsvarande har tillsatts under 2021 och 
handlingsplanen är klar. 

Vård- och äldrenämnden 
Kommunstyrelsen har tillsatt en KAL-grupp 
för undersköterskor i samverkan med Vård- 
och äldrenämnden och Sociala 
omsorgsnämnden. Handlingsplanen är klar. 

2021 Avslutas 

Kommunstyrelsen ska 
utreda hur Borås Stads 
budget och 
koldioxidbudgeten kan 
kopplas ihop. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ett förslag till framtida arbetssätt har tagits 
fram i ett samarbete mellan Strategisk 
samhällsplanering och Ekonomistyrning. 
Utredningen kommer snart att gå vidare för 
politisk beredning. 

2021  

Kommunstyrelsen ska 
tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda 
hur samverkan kan 
underlättas mellan 
verksamheterna som idag 
ligger på 
Samhällsbyggnadsnämnden
, Miljö- och 
konsumentnämnden 
(avseende strandskydd), 
Strategisk samhällsplanering 
och Mark och exploatering. 
Utredningen ska vara färdig 
under första halvan av 2021. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnads-
nämnden 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 
Nämndövergripande organisationsutredning 
pågår. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Slutrapport redovisades och publicerades i 
samband med en kommunalrådsberedning 
den 6 september. Den upphandlade 
konsulten har intervjuat 50 personer (chefer, 
medarbetare, förtroendevalda, fackliga, 
forskare och näringslivsrepresentanter) och 
gjort en omvärldsanalys som en del av 
rapporten. Rapporten rekommenderar att 
alla planeringsfunktioner inom stadens 
samhällsbyggnadsprocess samlas inom 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och konsumentnämnden 
En konsult har direktupphandlats i 
samarbete mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Stadsledningskansliet och Miljö- och 
konsumentförvaltningen. Konsultfirman har 
genomfört en utredning, som inkluderat att 
utvärdera nuläget, jämföra med omvärlden 
och föreslå förändringar i arbetssätt och 
organisation som skulle underlätta 
samarbetet mellan verksamheterna. Som en 
del av utredningen genomfördes en stor 
mängd intervjuer med förtroendevalda, 
chefer, medarbetare, näringslivet och 
akademi. Uppdraget redovisades på 
kommunalrådsberedningen den 6 september 
2021. 

2021 Kommunstyrelsen 
fortsätter arbetet 
med uppdraget. 
Totalt sett är 
uppdraget delvis 
genomfört 
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunorganisationen 
behöver arbeta med att 
förebygga att avfall inom 
den egna organisationen 
uppkommer. 
Kommunstyrelsen ska 
utreda och föreslå nämnd 
som ska ta det övergripande 
ansvaret för detta arbete. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Avfallsplanen är klar och 
uppdragsbeskrivning är tydlig. Diskussioner 
om ansvarsfördelning pågår. 

2021  

När Borås Stads 
nämndorganisation gjordes 
om stod valet mellan A) en 
gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till 
exempel Servicenämnden 
eller B) en kostorganisation 
per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen 
ska i samverkan med 
Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
och Vård- och 
äldrenämnden utvärdera det 
valda alternativet. Uppdraget 
ska redovisas senast 
halvårsskiftet 2021. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen 
Förskolenämnden 
Grundskolan 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Vård- och äldrenämnden 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 
Vid sammanträdet 2021-11-22 behandlades 
rapporten i Kommunstyrelsen. 

Förskolenämnden 
Uppdraget är utfört, en rapport är framtagen 
och överlämnad till Kommunstyrelsen. 

Grundskolenämnden 
Ansvariga utvecklare för kommungemensam 
kost och lokalvård (stadsledningskansliet) 
har färdigställt rapport till Kommunstyrelsen 
under hösten 2021. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Rapporten färdigställdes i augusti 2021 och 
mottogs av Kommunstyrelsen vid 
sammanträde 2021-11-22. 

Vård- och äldrenämnden 
Uppdraget är utfört, en rapport är framtagen 
och överlämnad till Kommunstyrelsen. 

2021 Avslutas 

Kommunstyrelsen ska 
utreda Servicekontorets roll 
vid kriser samt vilka 
uppgifter som förvaltningen 
ska ansvara för. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har inletts tillsammans med 
Serviceförvaltningen och avstämningar av 
uppdraget har genomförts med 
Servicenämnden. 
Arbetet sker i två steg: 
1) Utgå från hur krisberedskapen fungerar 
idag och utifrån det se till att 
Servicenämndens (SN) reglemente 
utökas/justeras med det ansvar/uppgifter 
som inte finns med idag för att hålla samma 
nivå/lägsta nivå över tid. Ett förslag till 
revidering av SN-reglemente samt en bilaga 
med fördjupande beskrivning har tagits fram. 
2) Identifiering av arbetsområden samt ge 
förslag på förmågeökning/anpassning inom, 
för Borås stad, viktiga 
krisberedskapsområden pågår. 

Uppdraget beräknas vara klart i mitten av 
2022. 
 

2021  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under första 
halvan av 2021 ta fram 
regelverk och 
informationsmaterial om 
intraprenader. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är under politisk beredning. 
Förslag till regelverk samt plan för utbildning 
är framtaget. 

2021  
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att klargöra 
ansvarsfördelningen inom 
Borås Stad i arbetet mot 
invasiva arter. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ansvarsfördelning för bekämpning av 
lagstadgade invasiva växtarter är utredd och 
rapporterad till Kommunfullmäktige. Hur det 
förvaltningsövergripande arbetet ska 
organiseras på bästa sätt och icke 
lagstadgade invasiva växtarter ska hanteras 
är under fortsatt utredning. Utifrån den första 
rapporten för budgetuppdraget gav 
Kommunfullmäktige 16-17 november 2021 
fortsatt uppdrag för 2022 på detta vis: 

Tekniska nämnden får ett ramtillskott på en 
miljon kronor i Borås Stads budget 2022 för 
bekämpning av invasiva växtarter. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inför 
budget år 2023 lägga fram ett utarbetat 
förslag på långsiktig organisation och hur 
den ska resurs- och ansvarsfördelas. I 
samband med detta kan annat belopp och 
mottagande nämnd-/er komma att föreslås. 
 
 

2021  

Kommunstyrelsen uppdras 
att utreda hur ett system 
med volymkompensation för 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och 
Sociala omsorgsnämnden 
kan utformas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

I utredningen hur ett system med 
volymkompensation för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Sociala 
omsorgsnämnden kan utformas har det i 
samarbete med berörda förvaltningar utan 
framgång försökts hitta någon eller några 
opåverkbara faktorer som samvarierar med 
kostnaderna för dessa nämnder. 
Svårigheten med att hitta sådana 
opåverkbara faktorer bevisas också av att 
LSS-kostnaderna inte ingår i det kommunala 
utjämningssystemet. Kostnaderna för LSS 
har de senaste åren också påverkats av 
ändrade lagtolkningar. För IFO:s del har vi 
tittat på om man kunde använda något 
verksamhetsmått eller liknande men vi har 
inte hittat något som är opåverkbart och som 
går att använda för att göra en prognos om 
framtida utveckling. SoN får 
volymkompensation för den verksamhet som 
påverkas av borttagandet av 65-års gränsen. 
Ett alternativ hade varit att kompensera IFO 
och SoN utifrån demografin i vårens 
rambeslut. Befolkningen är en opåverkbar 
faktor där det även finns en prognos för 
framtiden. Den här modellen förekommer i 
andra kommuner och den liknar den som 
används för övriga nämnder med 
volymkompensation. Nackdelen är att 
befolkningsökningen inte korrelerar lika bra 
med volymökningen för SoN och IFO som 
för de övriga nämnderna där det finns en 
tydligare definierad målgrupp kopplad till 
demografin. En sådan här modell behövt 
kompletteras med ”äskningar” som dessa 
nämnder använder idag vilket gör att det inte 
är aktuellt med den här typen av 
volymkompensation för IFO och SON. 

2021 Avslutas 

Tekniska nämnden uppdras 
att till beslut om taxor 
kommande år arbeta fram 
ett nytt förslag på taxa för 
gångbaneserveringar, 
restaurangverandor och 
friluftsserveringar. Förslaget 
på taxan ska vara 
differentierat, så att avgiften 
skiljer sig beroende på läge 
för servering eller 
restaurangveranda. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 
Genomfört 

Tekniska nämnden beslutade om förslag till 
ny differentierad taxa i samband med 
antagande av Budget 2022 i augusti. 

2021 Avslutas 
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Uppdrag Status 2021 Kommunstyrelsens kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras 
att utreda förutsättningarna 
för att införa utmaningsrätt i 
lämpliga verksamheter 
senast halvårsskiftet 2016. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

2015  
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Förord 

Slutrapportens syfte är att beskriva hur väl projektet har uppfyllt beslutsunderlaget 
”Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk för nästa generations 
boråsare i en stad i utveckling daterat 2014-11-14”. I denna rapport används begreppet 
reinvestering, även om projektet omfattar både reinvesteringar och till viss del 
investeringar.  

Sammanfattning 

Visionsarbetet mot dagens Energi- och Miljöcenter, började egentligen redan på tidigt 
2000-tal. Då bolaget började studera hur fjärrvärmeproduktionen skulle utvecklas på 
bästa sätt. Visionsarbetet ledde fram till beslut och byggnation av avfallspannor på 
Ryaverket som driftsattes 2004 och Ackumulatortanken 2009. Med dessa pusselbitar på 
plats leddes tankarna in på strategier för att ersätta de gamla konverterade biopannorna 
som mellanlastanläggning, byggda 1965 då Ryaverket etablerades. Staden hade även 
börja skissa på hur Gässlösa avloppsreningsverk skulle kunna ersättas och var denna 
anläggning skulle lokaliseras. 

Strategiarbetet innehöll många olika delar. 

December 2011 fattades ett inriktningsbeslut av kommunfullmäktige om att Borås Energi 
och Miljö skulle ta fram ett beslutsunderlag innehållande budget, miljötillstånd, bygglov 
och ekonomiska kalkyler.  

 Förstudier om tekniska val för både avloppsrenings- och kraftvärmeverket.  
 Val av bränsle till kraftvärmeverket.  
 Val av storlek på anläggningarna.  
 Miljökonsekvensbeskrivningar. 
 Detaljplan och bygglovsarbete. 
 Miljötillståndsarbete. 
 Lokalisering av de nya anläggningarna. 

Miljötillståndsprocessen var komplex. Miljötillståndet lämnades in till Mark och 
Miljödomstolen oktober 2012. Materialet var omfattande, innehållande ansökan, tekniska 
beskrivningar, miljökonsekvensutredningar mm, totalt 1 600 sidor.  

Efter kompletteringar och efter svar från olika remissinstanser, förhandlingar med Mark-
och Miljödomstolen, erhölls en dom i januari 2014, efter 1 år 3 månader från 
inlämnandet av ansökan. Vid det här tillfället var miljötillståndsprocessen en av de 
snabbaste processerna i vår storlek som hade genomförts. Innan miljötillståndet vunnit 
laga kraft inkom två överklaganden, överklagande som inte fick prövningstillstånd av 
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Mark- och Miljödomstolen men dessa förlängde processen ytterligare 9 månader. I 
december 2014 erhölls ett godkänt miljötillstånd, 2 år efter inlämning av ansökan.  

Även lokaliseringen av anläggningarna var en viktig fråga att utreda och var en del i 
miljötillståndet, en utredning som skulle ta hänsyn till önskad stadsutveckling, 
minimering av transporter genom staden, närhet till andra anläggningar, närhet till 
recipient, d v s vattendrag. I och med platsen på Sobacken valdes så gjorde vi 
egentligen om historien genom att lokalisera anläggningarna utanför staden. Samma sak 
som man gjorde när Gässlösa avloppsreningsverk byggdes i utkanten av staden på 
1930-talet.  

Parallellt med miljötillståndprocessen hade ett beslutsunderlag till bolagsstyrelsen tagits 
fram som omfattade miljötillstånd, bygglov, anbud för de största entreprenaderna (ca 65 
% av den totala entreprenadsumman), kalkylunderlag för de resterande entreprenader 
och projektkostnader.   

Beslut i bolagsstyrelsen togs i november 2014. Efter detta lyftes ärendet upp för beslut i 
kommunfullmäktige i mars 2015, 3 år 4 månader efter att bolaget fått 
inriktningsbeslutet.  

Efter erforderliga beslut var fattade gick projektet in i genomförandefasen som innebar 
att genomföra projektet enligt beslutsunderlaget. Genomförandefasen började med 
upphandlingar och avtalstecknande med samarbetspartners, inledningsvis var detta ett 
omfattande arbete. Ledningsdragningen och avloppspumpstationen som sedan har 
byggts på Gässlösa designades och konstruerades vid denna tidpunkt. Parallellt med 
detta arbete formades projektorganisationen och det förberedande markarbetet 
påbörjades. Förberedande markarbeten påbörjades under sommaren 2015 av vår 
samarbetspartner Veidekke Entreprenad. Marken där våra nya anläggningar skulle 
anläggas utgjordes primärt av berg och skog, bland annat fick 20 000 träd tas bort, 
samt ca 700 000 m3 berg lossades och krossades, för att komma åt marken. Massorna 
användes därefter på Sobacken för bland annat finplanering.  

I våra upphandlingar med de större entreprenaderna stötte vi på en del bekymmer i 
form av begäran om överprövning. Glädjande i de här processerna var att vi fick rätt i 
samtliga överprövningsinstanser förutom för en upphandling vilket var ett kvitto på att vi 
utfört upphandlingarna på ett korrekt och riktigt sätt.  

Sommaren 2016 var det dags för vår första anläggningsentreprenad att starta. Det var 
Veolia Water Technologies som då kom in på Sobacken och påbörjade arbetet med 
avloppsreningsverket.  

I slutet av 2017 flyttade drift- och underhållspersonal in i vår nya personalbyggnad på 
Sobacken där vi även har ett gemensamt kontrollrum. Parallellt med detta påbörjades 
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ledningsdragningen mellan centrala Borås och Sobacken. Även arbetet med 
avloppspumpstationen, Nordens största kapacitetsmässigt, började byggas.  

Under våren 2017 ser projektledningen att ett par entreprenader inte kommer att klara 
utsatt budget. Huvudsakligen beroende på att överföringsledningar och 
avloppspumpstationen var tekniskt mycket mer komplicerade än förutsatt samt att 
överklagande av upphandlingarna orsakade bland annat forceringskostnader. Detta leder 
i sin tur att projektbudgeten behövde utökas med 500 mnkr. Vid det här tillfället 
reviderades även projektets tidplan, vilket innebar en förskjutning ca 1,5 år.  

En viktig milstolpe var när vi i maj månad 2018 började använda avloppsreningsverket 
på Sobacken. En annan viktig milstolpe var i början på 2019 då en lyckad provdrift 
genomfördes av pannan i kraftvärmeverket. Provdriften av turbinen försenades på grund 
av felaktig koppling mellan turbin och generator. Provdriften för turbinen genomfördes 
ett år senare än planerat. Projektförsäkringen täckte delar av merkostnaden som 
orsakade tidsförskjutningen.  

Under byggnationen på Sobacken har projektet som mest samtidigt omfattat drygt 400 
arbetare. En utmaning har varit att koordinera alla arbeten samtidigt som vi har haft 
största fokuset på en säker arbetsmiljö.   

Samtliga anläggningar är i dag i kommersiell drift och övertagna av bolaget. Det som 
återstår i projektet är att leverantörerna skall åtgärda besiktningsanmärkningar, detta 
kan pågå i ytterligare något år på grund av att vissa anmärkningar endast går att 
åtgärdas under revisionsperioder. 

En besiktningsanmärkning är av större dignitet, där entreprenören inte har följt 
avtalshandlingarna där det tydligt framgår att det inte får användas brännbar isolering 
ovan mark. Hur detta byggfel skall regleras är för nuvarande en fråga som kommer att 
avgöras via skiljeförfarande, se avsnitt 6.  

Färdigställande av projektet blev nästan 1,5 år försenat och kostnaderna ökade med 418 
mnkr (13 %), jämfört med investeringskostnaden i beslutsunderlaget. 

Fjärrvärmeverksamhetens resultat har sammantaget varit bättre än redovisade 
prognoser i beslutsunderlaget. Fjärrvärmeleveranserna har varit något lägre än prognos. 
Skillnaden mellan prognos och faktiskt utfall av fjärrvärmeleveranserna beror bland 
annat på kundernas ökade effektiviseringar. Nyanslutning av fjärrvärmekunder har varit 
bättre än prognos i beslutsunderlaget.   

Det nya kraftvärmeverket har såsom förväntat bidragit till att ytterligare förbättra 
fjärrvärmens klimatprestanda, dels via en ökad produktion av förnybar el samt dels via 
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minskade utsläpp av NOx med 64 ton per år, se avsnitt 2.1.2. I takt med ökade 
miljökostnader såsom ökat pris på utsläppsrätter, bedöms en hög klimatprestanda med 
minskade utsläpp från fjärrvärmeverksamheten vara långsiktigt värdefullt, se avsnitt 
5.4. 

Det nya avloppsreningsverket har hög miljöprestanda på låga utsläpp av kväve, fosfor 
och BOD. Kapaciteten för rening av avloppsvatten är betydligt större än det gamla 
avloppsreningsverket på Gässlösa, se avsnitt 2.2.2. Resultatet för VA-verksamheten har 
sammantaget varit högre än prognos i beslutsunderlaget, se avsnitt 5.5. 

Bolagets resultatutveckling har i enlighet med prognos i beslutsunderlaget utvecklats 
positivt, där bolagets årliga resultat efter genomförda reinvesteringar har varit högre än 
i prognos beroende på bland annat lägre räntekostnader och längre avskrivningstider, se 
5.6.  

Slutsats 

Projektet har genomförts i linje med beslutsunderlaget. Utfallet för reinvesteringen blev  
13 % högre än ursprunglig investeringsbudget men 2 % lägre än reviderad budget.  
Resultat för fjärrvärmeverksamheten och VA-verksamheten ligger i paritet med 
prognosen i beslutsunderlaget. Färdigställande och driftsättningen av ingående 
anläggningar blev ca 1,5 år försenat på grund av bland annat begäran av överprövningar 
av de största entreprenaderna. Anläggningarna har uppförts enligt beslutsunderlaget 
med beprövad och vedertagen teknik och med god kvalité förutom isoleringen i grund- 
och fasadelementen i kraftvärmebyggnaden.  
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1. Inledning 

Under relativt lång tid hade det inom Borås Stad pågått diskussioner och utredningar om 
behovet av ett nytt avloppsreningsverk och ett kraftvärmeverk, samt dess lokalisering.  
Den 15 december 2011 tog Borås kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut om att ett 
nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk skulle uppföras på befintlig miljöanläggning 
Sobacken. Borås Energi och Miljö utformade på uppdrag av kommunfullmäktige ett 
beslutsunderlag som presenterades för Borås Energi och Miljös styrelse hösten 2014.  
Kommunfullmäktige fattade investeringsbeslut 2015-03-23, för ett samlokaliserat 
kraftvärmeverk, avloppsreningsverk med tillhörande slam- och rötningsanläggning på 
Sobacken strax söder om Borås samt all nödvändig infrastruktur såsom 
överföringsledningar från Sobacken in till Gässlösa och Ryaverket. 

Genom att reinvestera i två av de mest grundläggande delarna i Borås infrastruktur, ett 
nytt avloppsreningsverk och ett nytt bioeldat kraftvärmeverk, togs nästa steg i 
utvecklingen av kretsloppsstaden Borås. Idag använder ca 40 000 boråsare fjärrvärme 
för uppvärmning av sina bostäder och sitt varmvatten. Avloppsreningsverket på Gässlösa 
försörjde i princip samtliga hushåll och verksamheter i Borås tätort med avloppsrening.  

Reinvesteringen behövdes genomföras för att:  

 tillgängligheten för fjärrvärmeleveranserna skulle garanteras.  
 lagstadgade miljögränsvärden för renat avloppsvatten skulle uppnås. 
 ge ett tillskott av förnybar elproduktion. 
 uppfylla Borås Stads dåvarande miljömål angående förnybar el.  
 säkerställa ökad kapacitet för avloppsrening för en växande stad. 

1.1 Bakgrund 

I arbetet med att uppfylla Borås Stads vision och uppsatta miljömål är Borås Energi och 
Miljös verksamheter ett viktigt redskap. För bolaget fanns ett antal huvudmål för 
verksamheten enligt dåvarande ägardirektiv: 

 trygga viktig infrastruktur för boråsarna avseende energiförsörjning, 
avfallshantering och vatten och avlopp. 

 optimalt resursutnyttjande för att säkerställa en god och långsiktig hållbar 
energiförsörjning, avfallshantering och vatten och avlopp. 

 minsta möjliga miljöpåverkan för att producera och distribuera energi. 
 särredovisning av de olika verksamhetsdelarna. 

Borås Energi och Miljö har genomfört två strategiska reinvesteringar, ett nytt 
kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk. Dessa är strategiskt viktiga eftersom 
den infrastruktur som har byggts upp under många år skall fortsatt kunna användas av 



 

 

   

                     10 (83)                                                    www.borasem.se 

 

 

boråsarna även under andra halvan av detta århundrade. Det var därför viktigt att ta 
höjd både för framtida befolkningsutveckling i Borås och för framtida krav och 
förväntningar på energisystemet, men också för miljön. 

Utdrag från Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-23, § 69.  

”Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå  
Kommunfullmäktige besluta:  

Borås Energi och Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kronor i ett nytt 
kraftvärmeverk och 1 357 000 000 kronor i ett nytt avloppsreningsverk vid Sobacken.  

Finansieringen ska ske genom Borås Stad och internbanken, som tillåts avsteg från 
fullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten avseende möjlighet till upplåning mot en 
fast ränta.  
 
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att ha rätt att upplåna, d v s öka 
kommunens skulder, för förmedling till kommunens bolag med 3 167 000 000 kronor 
utöver tidigare fattade beslut.  

Vidare beslutar Kommunstyrelsen för egen del:  

Inrätta en styrgrupp som representerar ägaren och som upprätthåller kontakten mellan 
ägaren och utövaren, Borås Energi och Miljö AB, för att kontinuerligt följa projektets 
utveckling.” 

2015-03-26, togs ett investeringsbeslut i Borås Kommunfullmäktige om att ett nytt 
kraftvärmeverk och avloppsreningsverk skulle uppföras på befintlig miljöanläggning 
Sobacken.  

Utdrag från Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-26 § 52 2008/KS0187 107 

”Borås Energi och Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kronor i ett nytt 
kraftvärmeverk och 1 357 000 000 kronor i ett nytt avloppsreningsverk 
vid Sobacken. Finansieringen ska ske genom Borås Stad och internbanken, som tillåts 
avsteg från fullmäktiges riktlinjer för finansieringsverksamheten avseende möjligheten 
till upplåning mot en fast ränta” 
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Noterat i protokollet:  

”Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att ha rätt att upplåna, d v s öka 
kommunens skulder, för förmedling till kommunens bolag med 3 167 000 000 kronor 
utöver tidigare fattat beslut.  

Mot beslutet reserverade sig Anna Svalander (FP).”  

Borås Energi och Miljö AB erhöll miljötillstånd enligt 9 kap  

Miljöbalken för ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken i Borås.  

Miljötillståndet omfattar ett nytt kraftvärmeverk, ett nytt avloppsreningsverk samt 
förnyat tillstånd för befintlig avfallsanläggning och befintlig biogasanläggning. Genom en 
samlokalisering av dessa anläggningar uppstår synergier då mass- och energiflöden kan 
delas mellan enheterna. Framtida expansionsbehov kan också mötas på Sobacken. Inom 
anläggningen kan forskning, högskolor och allmänhet få tillgång till befintlig verksamhet. 
Målet är också att skapa en arena där det lokala näringslivet kan mötas och utvecklas. 
Sobacken är ett viktigt steg för att Borås ska bli en hållbar kretsloppsstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Principskiss över verksamheterna inom Energi- och Miljöcenter på Sobacken.  
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Efter investeringsbeslutet har Borås Energi och Miljö i projektform (EMC) genomfört 
uppförandet av anläggningar enligt beslutsunderlaget och upprättad projekthandbok.  

I denna slutrapport beskrivs anläggningarna som har uppförts, dess miljöeffekter och 
hur ekonomin bedöms samt erfarenhet från projektgenomförandet. 

EMC-projektet var indelat i två faser: 

Fas 1 - Inriktningsbeslut till investeringsbeslut (togs av kommunfullmäktige i december 
2011). 

Fas 2 – Genomförande (togs av kommunfullmäktige i mars 2015). 

EMC-projektet övergick i genomförandefasen efter investeringsbeslut tagits (Fas 2). 
Under genomförandefasen tecknades avtal, byggnation och driftsättning av 
anläggningarna enligt de underlag som tagits fram i Fas 1. 

 

1.2 Övergripande mål för projekt EMC 

Projektet har genomförts baserat på de övergripande målen: 

- EMC-projektet levereras med rätt kvalitet och enligt tidplan och enligt av 
kommunfullmäktige fastställd budgetram. 

- Nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk ska utformas så att de 
nyttigheter som invånarna i Borås Stad behöver ska tillhandahållas på ett 
sådant sätt att verksamhetens miljöpåverkan minimeras samtidigt som 
resurserna används så effektivt som möjligt.  

- EMC-projektet ska drivas i linje med Borås Energi och Miljös miljömål och 
miljöpolicy. 

- Nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk med tillhörande utrustning ska 
utformas så att optimal livslängds erhålls samt med god teknisk praxis och 
med optimalt resursutnyttjande. Val av teknik ska primärt baseras på 
beprövad och robust teknik. 

- Nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk ska integreras med befintlig 
verksamhet på Sobacken. 

- Anläggningarna skall utformas för att möjliggöra besök från allmänheten samt 
för att Borås Högskola och Sverige Tekniska Forskningsinstitut (nu RISE) med 
flera, ges möjlighet att utveckla ett forskningscentrum. 

- Området kring anläggningen ska utformas som ett naturområde. 
- EMC-projektet ska drivas transparent och kommuniceras väl. 
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- EMC-projektet ska söka ett aktivt samarbete med Borås Högskola och Sverige 
Tekniska Forskningsinstitut (nu RISE).  

1.3 Varför genomfördes projektet?  

Genom reinvesteringen i två av de mest grundläggande delarna i Borås infrastruktur, ett 
nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk, tas nästa steg i utvecklingen av 
kretsloppsstaden Borås. Idag använder ca 40 000 boråsare fjärrvärme som uppvärmning 
av sina bostäder och sitt varmvatten. Det nya avloppsreningsverket på Sobacken 
försörjer i princip samtliga hushåll och verksamheter i Borås tätort med avloppsrening. 

Det nya kraftvärmeverket och avloppsreningsverket innebär att: 

- Tillgängligheten för fjärrvärme garanteras under ytterligare många år 
- Lagstadgade miljögränsvärden för renat avloppsvatten uppnås 
- En dubblerad produktion av förnybar el jämfört med de gamla biopannorna på 

Ryaverket. 
- Borås Stads miljömål avseende förnybar el uppnås. 
- En ökad kapacitet för avloppsrening säkerställs för en växande stad. 

Illustration över Kretsloppsstaden med nya anläggningar.  
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2. Energi- och Miljöcenter Sobacken 

Beskrivning av anläggningar och vilka synergieffekter som skapats.  

Borås Energi och Miljö AB har uppfört ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på 
Sobacken i Borås, i enlighet med miljötillståndet enligt 9 kap Miljöbalken. Dessa nya 
anläggningar angränsar till de sedan länge befintliga avfallsanläggning och 
biogasanläggning. Placeringen av dessa nya anläggningar intill den befintliga 
anläggningen på Sobacken har möjliggjort flera synergieffekter och att framtida 
expansionsbehov kan mötas. Inom anläggningen kan också forskning, högskolor och 
allmänhet få tillgång till en helhet 

Uppförandet av de nya anläggningarna är första steget i att skapa en arena där det 
lokala näringslivet kan mötas och utvecklas. Energi- och Miljöcenter är ett viktigt steg för 
att Borås ska bli en hållbar kretsloppsstad. 

Foto från 2014 och 2019.                                                                  
 
2.1 Det nya kraftvärmeverket 

När fjärrvärmen introducerades i Borås 1959 var det ett av de första fjärrvärmenäten i 
Sverige. Fjärrvärmen i Borås har under de senaste 60 åren utvecklats till en viktig del i 
en modern infrastruktur för en hållbar stad. 

Det nya kraftvärmeverket ersätter de gamla ombyggda kraftvärmepannorna på det så 
kallade Ryaverket i centrala Borås. Dessa pannor invigdes 1965 och använde då 
tjockolja som bränsle och sedan dess har bränslemixen successivt bytts ut till förnybara 
bränslen och sedan 1994 eldades dessa ombyggda pannor med biobränsle.  

Successivt har effektiviteten minskat i de gamla ombyggda pannorna på Ryaverket och 
underhållsinsatserna har ökat för att upprätthålla en hög tillgänglighet. Detta 
tillsammans med att elcertifikat inte längre erhölls för den förnybara elproduktionen i 
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anläggningen har inneburit att lönsamheten har sjunkit och priset på fjärrvärmen till 
fjärrvärmekunderna steg som följd. 

Det nya kraftvärmeverket är biobränsleeldat och producerar fjärrvärme och förnybar el. 
Inkommande bränsle till kraftvärmeverket är olika typer av biobränslen såsom, spån, 
flis, GROT (grenar och toppar), icke avfallsklassat returträ, 
energigrödor/jordbruksprodukter. De ytor som finns tillgängliga i anslutning till 
anläggningen möjliggör också längre lagring av biobränslen och inköp av rundved som 
flisas på plats, som tillsammans ger en lägre prisbild för biobränslet än vid tidigare 
anläggning. Produktionen av förnybar el har också kraftigt ökat från i genomsnitt 57 
GWh/år under perioden 2014–2018 till 118 GWh 2020.  

2.1.1 Teknisk beskrivning av kraftvärmeverket 

Kraftvärmeverket har upphandlats i sju olika entreprenader, där de tre 
huvudentreprenaderna utgör panna, ångturbin och yttre bränslehantering, se tabell 
nedan. Upphandlingarna av respektive delentreprenad har resulterat i de leverantörer 
som redovisas i tabellen. I samband med denna slutrapports färdigställande är alla 
delentreprenader färdigställda och anläggningen är drifttagen. 

Entreprenad Leverantör 

110 KV-Panna Valmet   

120 Ångturbin TGM 

130 Yttre bränslehantering BMH Technology 

610a Bygg Kraftvärmeverket Serneke Anläggning AB 

610b Bygg Yttre Bränslehantering PEAB 

610c Vågutrustning Flintab AB 
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610d Vågbyggnad Rydlers Bygg AB 

Det nya kraftvärmeverket utgör en mellanlastanläggning för fjärrvärmeproduktionen i 
Borås där det befintliga avfallseldade kraftvärmeverket på Ryaverket utgör baslasten. 
Detta medför att det nya kraftvärmeverket går med full kapacitet under vintersäsongen, 
med reducerat last under höst och vår och är helt avställt under sommarperioden då 
behovet av värme är som lägst. 

Kraftvärmeverket har en installerad panneffekt på 120 MW, vilket innebär att vid full last 
produceras 120 MW värme och el i pannan. Utöver vad som produceras i pannan tas 
också fukten i rökgaserna till vara genom en rökgaskondenseringsanläggning. 
Rökgaskondenseringsanläggningen adderar vid full last ytterligare 32 MW värme till det 
som produceras i pannan. Rökgaskondenseringsanläggningen är normalt sett i drift 
under de kalla delarna av året när kraftvärmeverket går för fullt. 

Pannan är av typen bubblande fluidiserad bädd (BFB), samma typ som avfallspannorna 
på Ryaverket. I BFB-förbränningssystemet matas bränslet över den heta fluidiserande 
bädden. Bädden består av en blandning av sand och bränsle som sätts i rörelse genom 
tillförsel av luft genom dysor i pannbotten. Luften får bädden att bubbla, med 
vätskeliknande egenskaper, därav benämningen fluidbädd. Bränslet förbränns delvis i 
bädden, nertill i pannan och delvis i förgasad form högre upp i pannan. Genom 
kontrollerad lufttillförsel i olika zoner kan avgasemissionerna hållas mycket låga tack 
vare den effektiva BFB-tekniken. 

Fluidbäddpannor är lätta att sköta, ger låga emissioner och har hög tillgänglighet. De ger 
en hög utbränningsgrad och klarar snabba lastvariationer. Dessa egenskaper har gjort 
att fluidbäddar är den teknik som i huvudsak används för större biobränsleanläggningar 
likt det nya kraftvärmeverket på Sobacken. 
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Illustration bubblande fluidbädd. 

Fjärrvärmen som produceras går via en fjärrvärmeledning till Gässlösa och därefter 
vidare till Ryaverket som utgör navet i fjärrvärmenätet i Borås. Fjärrvärmeledningen har 
samförlagts med avloppsvattenledningen fram till Gässlösa, se vidare avsnitt 2.4 
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Att bereda biobränslet till den form som kan föras in i pannan är en komplex process och 
tar upp stor yta. Fem hektar har hårdgjorts för lagring och hantering av biobränsle. 
Totalt hanteras ca 560 GWh biobränsle årligen på området motsvarande ca 230 000 ton. 
Lastbilar med biobränsle passerar en vågstation vid infarten där inkommande bränsle 
vägs och stickprov för bland annat fukthalt tas. Lastbilarna kör därefter bränslet 
antingen för lagring på den hårdgjorda ytan eller direkt till tippficka för transport mot 
förbränning. Från tippfickorna förs bränslet via transportband till en magnetavskiljare 
som avskiljer magnetiska fraktioner och ett såll som ser till att överstort material 
behandlas i en rejektkross. Därefter transporteras bränslet vidare via transportband till 
två silolager. Silolagret är tillräckligt för att automatiskt kunna mata pannan under en 
helg. Från silolagret förs bränslet in till pannans dagsilolager via transportband. 
Dagsilona klarar två timmars drift vid fullast och är den sista lagringen innan bränslet 
förs in i pannan. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Schematiska bilder över bränsleberedning. 
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Foto över hårdgjorda ytor för lagring och hantering av biobränsle med det nya 
kraftvärmeverket i bakgrunden. 

2.1.2 Miljöprestanda 

Nu när det nya kraftvärmeverket på Sobacken är i drift bidrar det med en avsevärd 
större miljönytta än det gamla kraftvärmeverket på Ryaverket. Samtidigt säkras 
fjärrvärmebehovet i Borås vilket innebär uppvärmning från förnybara källor för 
generationer framåt. De största miljönyttorna är den väsentligt ökade produktionen av 
förnybar el och produktion av fjärrvärme med ökad andel förnybart bränsle. Produktion 
av förnybar el har kraftigt ökat. Medelvärdet för elproduktion biopannorna på Ryaverket 
2014–2018 uppgick till 57 GWh och medelvärdet för elproduktionen från det nya 
kraftvärmeverket på Sobacken 2020–2021 uppgick till 138 GWh, en ökning med 81 
GWh. 
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Utfall bränslemix för fjärrvärmeproduktionen under år 2013 och 2020. Bränslemixen för 
år 2020 omfattade ingen gasol och el (dvs 0 %).   

Planerad bränslemängd och produktion av el och fjärrvärme enligt beslutsunderlag.  

Pannverkningsgraden anger förhållandet mellan producerad energi och tillförd energi för 
bränsle. Rökgaskondenseringen som utvinner energi från fukt i rökgaserna räknas ej in i 
pannverkningsgraden. 
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Utfall bränslemängd och el- och värmeproduktion på Sobacken 2020 blev följande. 
Bränslemängd: 461,5 GWh 
El: 118,1 GWh 
RGK: 101,4 GWh                                                                                            
Fjärrvärme: 285,7 GWh 
Verkningsgrad: 87,5 %.                                                                                                                    

Verkningsgraden under 2020 har uppgått till 87,5 % jämfört med 91 % i 
beslutsunderlaget. Anledningen till den lägre verkningsgraden beror på att inventering 
av bränslelager avseende energiinnehåll måste ske på en längre tid än ett år. Uppmätt 
pannverkningsgrad för nytt kraftvärmeverk uppgick enligt prestandaprov till 91,8 %. 

Renade förbränningsgaser avleds via skorsten till luft. Det nya kraftvärmeverket har en 
betydligt effektivare rening än gamla kraftvärmeverket på Ryaverket, vilket medför 
minskade utsläpp till luft av bland annat stoft, svavel och kolmonoxid. 

Förutom ett minskat bidrag av växthusgaser har också utsläppen av NOx minskat. 
Medelvärdet utsläpp NOx från biopannorna på Ryaverket åren 2014–2018 uppgick till 
113 ton, medelvärdet utsläpp NOx från biopannan Sobacken åren 2020–2021 uppgick till 
49 ton, en minskning med 64 ton per år. 

2.2 Det nya avloppsreningsverket 

Det första avloppsreningsverket i Borås byggdes 1934. Anläggningen vid Gässlösa är 
ombyggd ett flertal gånger genom åren för att klara successivt högre ställda krav på 
rening och kapaciteten. Till slut fanns inga kapacitetsmarginaler kvar, varken tekniskt 
eller tillståndsmässigt. Underhållskostnaderna blev allt högre och ett antal gränsvärden 
för reningen överskreds, vilket naturligtvis inte var acceptabelt. 

Under 2000-talet har det varit en positiv befolkningsökning i Borås och prognoser visar 
på att den utvecklingen kommer att fortsätta. För att inte stadens utveckling ska 
begränsas så innebar detta att Borås var tvungna att utöka kapaciteten för behandling 
av avloppsvatten. Förutom kapacitetsbehovet har det tillkommit många nya och 
stängare miljökrav. Ökade miljökrav nationellt och inom EU är positivt. Det innebär 
effektivare rening och minskad miljöbelastning på Viskan.  

Bolagets ambition är att alltid ligga långt fram i reningstekniken och att minska utsläpp 
till vatten och luft. Med den nya tekniken innebär det att effektivare rening och minskad 
belastning på Viskan.  

Det första avloppsvattnet levererades till den nya anläggningen 2018-05-18, och från 
och med 2018-05-26 upphörde avloppsreningen vid Gässlösa.  
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Gässlösa avloppsreningsverk låg i ”stand-by” i 3 månader därefter om något skulle 
omöjliggöra avloppsreningen vid det nya avloppsreningsverket på Sobacken. 

Det nya avloppsreningsverket möjliggör att verksamheten är bättre rustad för framtida 
krav, såsom klimatförändringar och återföring av näringsämnen till jordbruk. Den nya 
anläggningen framtidssäkrar Borås avloppsrening och minskar miljöbelastningen på 
Viskan. 

2.2.1 Teknisk beskrivning av avloppsreningsverket 

Avloppsreningsverket med tillhörande biogasproduktion har upphandlats i tre olika 
entreprenader, där de två huvudentreprenaderna utgör 220 ARV och 230 
Rötningsanläggning, se tabell nedan. Upphandlingarna av respektive delentreprenad har 
resulterat i de leverantörer som redovisas i tabellen. Alla tre entreprenaderna är 
färdigställda och överlämnade till Borås Energi och Miljö. 

Entreprenad Leverantör 

220 ARV Veolia Water Technologies AB 

230 Rötningsanläggning Purac AB 

410 Biogasklocka, fackla Biogas Systems AB 

Det nya avloppsreningsverket har dimensionerats för 150 000 personekvivalenter (Pe), 
vilket kan jämföras med att avloppsreningsverket på Gässlösa som var dimensionerat för 
110 000 Pe. Denna kapacitetsökning förväntas klara stadens expansion samt 
tillkommande industriverksamhet fram till 2035. I och med etableringen av 
avloppsreningsverket på Sobacken har det skapats möjligheter att bygga ut 
anläggningen när behov föreligger.   

Avloppsreningsverket tar emot i genomsnitt 57 000 m3 avloppsvatten per dygn och renar 
detta för att sedan släppa det renade vattnet till Viskan. Avloppsvattnet kommer till 
avloppsreningsverket via två ledningar som var för sig klarar hela flödet. Detta för att 
minimera konsekvensen av ett eventuellt ledningsbrott. Efter rening leds vattnet via en 
utloppsledning till en turbin som utvinner energi ur vattnet, genom att utnyttja 
fallhöjden innan det leds ut i Viskan. Turbinen kan återvinna ca hälften av den energi 
som krävs för att pumpa vattnet till reningsverket. Se vidare avsnitt 2.4. 
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Det nya avloppsreningsverket har, likt avloppsreningsverket på Gässlösa som uppgift att 
rena vattnet på i huvudsak tre parametrar: 

 BOD (organiskt material) 
 Kväve 
 Fosfor 

Det är också utifrån dessa parametrar som begränsningsvärden erhållits i miljötillståndet 
och som därmed bestämt hur avloppsreningsverket har dimensionerats. BOD är ett mått 
på hur mycket biologiskt nedbrytbara substanser det finns i avloppsvattnet, en hög BOD-
halt kan leda till syrebrist i våra vattendrag och få konsekvenser som bottendödlighet. 
Begränsningsvärdet som erhållits anger att avloppsreningsverket inte får släppa ut mer 
än 8 mg/l BOD till Viskan, vilket innebär en reningsgrad på minst 96%. 

Begränsningsvärdet gällande kväve (N) och fosfor (P) som erhållits från miljödomen gör 
gällande att vi inte får släppa ut mer än 8 mg/l kväve och 0,2 mg/l fosfor, vilket 
motsvarar en reningsgrad på minst 82 % av kvävet respektive 97 % av fosforn. För 
höga utsläpp av kväve och fosfor leder främst till risk för övergödning av våra sjöar och 
vattendrag. 

Det nya avloppsreningsverket har utformats med en väl beprövad teknik baserat på tre 
reningssteg; mekanisk rening, biologisk rening och kemisk rening. Den biologiska 
reningen har utformats som en så kallad aktiv slamprocess, med en biologisk 
fosforrening som är ett komplement till det kemiska reningssteget vars huvudsyfte är att 
rena vattnet med avseende på fosfor. Tekniken har valts främst för dess egenskaper att 
skapa en stabil och pålitlig anläggning med låga driftskostnader. 
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Principschema avloppsvattenbehandling. 

Mekanisk rening 

Första steget i avloppsreningsverket utgörs av den mekaniska reningen. I den 
mekaniska reningen renas avloppsvattnet från exempelvis toalettpapper, tops, sand och 
andra större partiklar i tre steg: intagsgaller, sandfång och försedimentering. I 
försedimenteringen avskiljs slam, så kallat primärslam som liksom allt uppkommit slam i 
avloppsreningsverket rötas och blir biogas. 

Biologisk rening 

Den biologiska reningen är den mest tekniskt avancerade delen i avloppsreningsverket 
och även den del som kräver störst bassängvolymer. Den biologiska reningen har som 
huvuduppgift att rena vattnet från kväve och BOD men genom utformningen har den 
även en viss reningseffekt av fosfor. Genom att låta syreförhållandena variera i olika 
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zoner (anaerob-, anoxisk-, oxidationszon) omvandlas kväveföreningar till fritt kväve 
genom närvaro av mikroorganismer samtidigt som BOD-innehållet brys ned. 

Avloppsreningsverket klarar att behandla 9 600 m3/h. Dessa flöden är dock mycket 
sällsynta, för att inte säga osannolika. För att skapa en kostnadseffektiv anläggning har 
det biologiska samt kemiska steget dimensionerats för flöden upp till 5 700 m3/h. Vid 
högre flöden leds överskridande flöde till en separat behandlingsanläggning som innebär 
en lägre reningsgrad, vilket dock kan accepteras vid de sällsynta tillfällen som dessa 
höga flöden förväntas uppstå. 

 

 

 

 

 

 

 

Principschema biologisk rening. 

Kemisk rening 

Det kemiska reningssteget består av en Acti-flo anläggning som består av 
lamellsedimentering och mikrosanddosering som efterföljs av mekaniska filter, så kallat 
skivfilter. Genom tillsättning av polymer och fällningskemikalier efter den biologiska 
reningen uppnås flockningsegenskaper, vilket får den kemiska reningen att verka 
effektivt. Filtren avskiljer mindre partiklar och suspenderat material som reducerar den 
partikelbundna lösta fosforn. Skivfilter spolas kontinuerligt och är installerade med 
utrustning för tvättning. 
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Slam- och rötningsanläggning 

Slam- och rötningsanläggningen är en komplett anläggning för mottagande och 
förbehandling samt rötning av slam för produktion av biogas. Anläggningen är 
dimensionerad för att behandla slam från det nya avloppsreningsverket men även också 
för externt slam. Med extern slam avses slam som uppkommer i mindre 
avloppsreningsverk som inte har en anläggning för biogasproduktion samt slam från 
septik. 

Rötningsanläggningen bygger på en termofil rötningsprocess som innebär att 
rötkammaren håller ca 55 grader (termofil bakteriekultur). Producerad gas går till en 
uppgraderingsanläggning för fordonsgas och till en panna som producerar fjärrvärme. 

2.2.2 Miljöprestanda  

Uppföljning av miljövärdena för avloppsreningsverket visar att de ligger långt under 
utsläppskraven i miljötillståndet. 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiska utsläpp av BOD, kväve, 2016, 2017 och 2019. 
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Faktiska utsläpp av fosfor, 2016, 2017 och 2019.  

2.3 Synergieffekter inom Energi- och Miljöcenter 

Ambitionerna i projektet var att förena stadens infrastruktur för energi och miljöteknik i 
syfte att kunna effektivisera resursbehovet. Sedan början av 80-talet har miljöfrågor 
varit ett prioriterat område där Borås arbetat intensivt för att värna om klimatet. 
Utfasning av fossila bränslen har varit ett särskilt prioriterat område liksom utsläpp och 
emissioner till luft och vatten. Nedan redovisade synergieffekter leder till energimässiga, 
ekonomiska och miljömässiga besparingar sett ur ett livscykelperspektiv och visar 
betydelsen av en samlokalisering. Viktigt att påpeka är också att en samlokalisering 
medför betydande synergier som är svåra att beräkna, som exempelvis stärkt 
positionering inom miljöområdet.  

Detta gagnar Borås som en mötesplats för Högskolan och RISE attraktionskraft. Då 
avloppsreningsverk, kraftvärmeverk och biogasanläggning nu byggts i anslutning till 
befintlig avfallsverksamhet på Sobacken uppstår synergier i form av effektivare 
utnyttjande av energi och råvaror. I och med att anläggningarna kan ses som en 
gemensam enhet kan mass- och energiflöden optimeras, vilket leder till minskad 
miljöpåverkan och effektivare energianvändning. Anläggningarnas totala 
energianvändning kan minimeras genom att koppla samman höga och låga 
temperaturflöden samt överskottsvärme som uppstår i processerna. Värmen utnyttjas i 
möjligaste mån med de olika temperaturbehov som finns i anläggningarnas 
verksamheter istället för att kylas eller ventileras bort. En lokalisering på Sobacken ger 
synergieffekter även med den verksamhet som tidigare bedrivits på plats. 
Biogasproduktionen har enkelt anslutits utan ledningsdragning till gasnät som förser 
publik tankning med biogas. Lakvattenhantering utförs inom ett begränsat område utan 
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extra ledningsdragningar. Lokaliseringen innebär dessutom att 
gemensamhetsutrymmen, serviceutrustning och gemensamma system delas av 
verksamheterna. Detta leder till att drift och underhåll av anläggningarna kan 
effektiviseras samt att en mindre yta tas i anspråk jämfört med vid separata 
lokaliseringar. Restprodukter som askor och rötslam behandlas effektivt inom området 
och för att utnyttjas vid exempelvis sluttäckning av befintliga deponiceller eller till 
fyllnadsmassor. Genom en samlokalisering effektiviseras transportvägarna för 
materialflöden genom att ledningsdragningar, pumpenergianvändning och 
transportbehov via fordon minskas. Samlokalisering på Sobacken innebär nu att biogas 
produceras från såväl biologiskt hushållsavfall som från avloppsslam på samma plats.   

Synergieffekter och framtida möjligheter (utdrag från beslutsunderlaget) 

Oavsett var kraftvärmeverk, avloppsreningsverk och biogasanläggning lokaliseras måste 
omfattade anslutningar inkluderas. Avloppsreningsverket måste anslutas till befintligt 
spillvattennät vid Gässlösa och kraftvärmeverket måste anslutas mot befintligt 
fjärrvärmenät vid Pantängen (Ryaverket). En samlokalisering på Sobacken innebär att 
avståndet till förbindelsepunkter för spillvattennät och fjärrvärmenät kommer att vara 
längre än alternativa placeringar. Samlokalisering på Sobacken innebär dock 
övervägande fördelar, i synnerhet presenterade synergieffekter, men även eftersom 
anläggningarnas närhet till varandra minskar avståndet för förbindelseledningar.  

Från Sobacken har en gemensam schaktgrav anlagts där fjärrvärme, dricks- och 
avloppsvatten samförlagts med elkraft och fiberkabel till datanät. Möjlighet till 
samförläggning av elkraftsmatning in till staden är strategiskt viktig för Borås 
elförsörjning. Från 130 kV-nätet som går mellan Uddebo och Sjömarken kommer 
Sobacken att anslutas. Från Sobacken kommer sedan 130 kV-nätet samförläggas och 
genom detta skapas en nödvändig tredje inmatningspunkt av elkraft till staden. 
Samförläggning av elkraft innebär dessutom att Sobacken som kraftproducerande enhet 
kan tillföra Borås elkraft även då problem skulle förekomma på regionnätet. 

Följande synergier har förverkligats i projektet:  

 En tredje inmatningspunkt av elkraft till staden. 
 Samförläggning av fiberkabel, fjärrvärme, vatten och avlopp 

Effektivare drift och underhåll (utdrag från beslutsunderlaget) 

Genom en samlokalisering kan gemensamma byggnader och faciliteter utnyttjas 
effektivare. Gemensamma kontorslokaler, laboratorium, kontrollrum, förrådslokaler är 
exempel på vad som skulle kunna bli aktuellt. Exempel på gemensamma system och 
servicefunktioner som skulle kunna byggas är brandlarm, styrsystem, tvätthall, 
vågstation och tryckluftssystem. 
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Då drift och underhåll samordnas och teknikutrustning gemensamt utnyttjas ökar 
effektiviteten samtidigt som kostnader minskar. Dessutom uppnås en 
kompetensöverföring och en ökad förståelse mellan de olika verksamheterna, vilket på 
sikt kommer att leda utvecklingen framåt. Samtidigt kommer den totala ytan som tas i 
anspråk vara mindre än om verksamheternas serviceytor byggs var för sig. 

Följande synergier har förverkligats i projektet: 

 gemensamt underhåll. 
 gemensamma system och servicefunktioner som brandlarm, styrsystem, 

tvätthall, vågstation och tryckluftssystem. 
 gemensamt kontrollrum.  
 gemensamt laboratorium.  
 gemensamma förråds- och underhållslokaler.  

Effektivare biogasproduktion (utdrag från beslutsunderlaget) 

En samlokalisering med avloppsreningsverk vid befintlig avfallsanläggning möjliggör 
rötning av slam och avfall i en gemensam anläggning. Detta medför effektivare drift och 
produktion av slutprodukten fordonsgas. Möjlighet finns till samrötning och ökad 
flexibilitet genom att använda rötkamrarna för antingen avfall eller slam.  

Den producerade biogasen kan genom samlokalisering uppgraderas gemensamt utan 
utbyggnad av infrastruktur som till exempel långa gasledningar. Detta ger 
kostnadsbesparingar, minskade energiförluster och minskad miljöbelastning. Även de 
kontroll- och styrsystem och annan kringutrustning som behövs för biogasproduktionen 
kan samordnas för att effektivisera verksamheterna vid anläggningarna.  

En annan tydlig synergieffekt med integreringen av olika anläggningar är att värme från 
kraftvärmeverket kan användas som processvärme för att driva biogasproduktionen. 
Genom att använda värmen i stället för egenproducerad högvärdig gas till 
processuppvärmning kan denna gas uppgraderas till fordonsgas. Detta underlag adderas 
till kraftvärmeverkets produktion och skapar samtidigt värmeunderlag för ökad förnybar 
elproduktion. 

Följande synergier har förverkligats i projektet: 

 rötning av slam och avfall sker i en gemensam anläggning. 
 samlokalisering av produktionen av biogas med gemensam 

uppgradering/förädling utan behov av vidare utbyggnad av infrastrukturen. 
 gemensamt kontroll- och styrsystem. 
 värme från kraftvärmeverket används som processvärme för att driva 

biogasproduktionen. 



 

 

   

                     30 (83)                                                    www.borasem.se 

 

 

Luktreduktion (utdrag från beslutsunderlaget) 

En möjlighet som uppstår vid integrering av de olika verksamheterna är att destruera 
illaluktande luft från processer och omgivning med gemensamma anläggningar. I mesta 
möjliga mån ska dock luktreduktion ske vid luktkällan. Ambitionen med luktstrategin för 
den ansökta verksamheten är att samordna de åtgärder 
(rening/spädning/förbränning/process) som krävs för att uppfylla krav på lukt för 
omgivningen och arbetsmiljön. 

Gällande åtgärder för luktreduktion har följande genomförts i projektet:  

 luktreduktion har byggts vid respektive identifierad luktkälla.  
 nu när allt är samlokaliserats, har en bättre överblick skapats för att snabbt 

kunna vidta åtgärder för att reducera lukt.  

Vattenhantering och mediaförsörjning (utdrag från beslutsunderlaget) 

Det processvatten eller rejektvatten som uppkommer inom de olika verksamheterna 
behöver tas om hand och renas. Korta avstånd mellan anläggningarna ger fördelar vid 
pumpning av förorenat vatten med reningsbehov. Lakvatten och dagvatten från 
befintliga och sökta ytor kommer beroende på föroreningsgrad att behöva renas. Med 
gemensamma anläggningar erhålls energieffektivitet genom minskad pumpning samt 
även miljömässiga och ekonomiska synergier. Som tidigare nämnts medför en 
samlokalisering ökad pumpenergianvändning jämfört med alternativen för separata 
lokaliseringar. Fallhöjden till recipient som beroende på utsläppspunkt är 25–30 m kan 
utnyttjas för vattenkraftproduktion av avloppsvattnet innan det släppts ut.  

Såväl processer som gemensamma lokaler och faciliteter kommer behöva anslutas till 
dricksvattennätet. Vid en samlokalisering kan en gemensam anslutning göras. Då såväl 
avloppsreningsverk med tillhörande biogasproduktion samt kraftvärmeverk kräver 
kraftiga elmatningar och övrig mediaförsörjning kan dessa anslutningar samordnas, 
vilket är en stor fördel. 

Följande synergier har förverkligats i projektet: 

 Vattenkraftproduktion är byggd för det renade avloppsvattnet.  
 Gemensamma mediaförsörjning såsom högspänning, dricksvatten, avlopp, 

fjärrvärme.  
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Övriga synergier (utdrag från beslutsunderlaget) 

En samlokalisering bidrar också till att skapa kreativa arbetsmiljöer där fler människor 
arbetar tillsammans och olika kompetenser möts frekvent. Mångfalden av 
verksamhetsformer stärker kombinationsmöjligheter och bidrar till en omställning mot 
kunskaps- och tjänstesamhället. En samlokalisering kommer på sikt att leda till att 
frigjord markyta (då endast en plats tas i anspråk) ökar samhällsnyttan. Detta kan idag 
tyckas som ett sekundärt argument men kan inom anläggningens livslängd visa sig bli 
en viktig aspekt om Borås Stad fortsätter att växa i nuvarande takt.  

I samband med samlokaliseringen ser bolaget stora möjligheter att göra anläggningen 
publik och ge både högskolor, forskningsinstanser samt allmänheten tillgång till dess 
unika samling av verksamheter. Visionen är att kunna erbjuda testmiljöer där högskolor 
och forskare kan testa idéer inom samtliga discipliner som planeras. Det kan i framtiden 
innebära uppbyggnad av laboratoriemiljöer, testmiljöer för ny avloppsteknik, test av ny 
energiteknik och växthus eller odlingsbäddar. 

Följande synergier har förverkligats i projektet: 

 möjligheterna finns att bedriva framtida forskning och utveckling.  
 

2.4 Överföringsledningar, pumpstation och 
vattenkraftproduktion 

Avloppsreningsverket har anslutits till spillvattennätet vid Gässlösa och kraftvärmeverket 
har anslutits till fjärrvärmenätet vid Ryaverket. Samlokaliseringen av det nya 
kraftvärme- och avloppsreningsverket innebär att ledningar för fjärrvärme, vatten- och 
avlopp har anlagts i en gemensam schaktgrav från Sobacken till Gässlösa, från Gässlösa 
har fjärrvärmeledningen dragits till Ryaverket. Vatten- och avloppsvattensledningen och 
fjärrvärmeledningen har samförlagts med elkraft och fiberkabel till datanät. 
Samförläggningen av elkraftsmatningen in till staden är strategiskt viktig för Borås 
elförsörjning. Sobacken har anslutits till 130 kV-nätet som går mellan Uddebo och 
Sjömarken. Från Sobacken har 130 kV-nätet samförlagts och genom detta skapat en 
nödvändig tredje inmatningspunkt av elkraft till staden. Samförläggningen av elkraft 
innebär dessutom att Sobacken som kraftproducerande enhet kan tillföra Borås elkraft 
även då problem skulle förekomma på regionnätet. Borås Stad förbrukade år 2021 649 
GWh. Kraftvärmeverket på Sobacken bidrog med ca 170 GWh, totalt bidrar bolaget med 
223 GWh (34%) av Borås Stads elförbrukning (Borås Energi Nät AB 
koncessionsområde).  
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Arbetet med ledningssträckningen påbörjades redan när RV 27 fick sin nya sträckning 
med anslutning mot RV 40 i Viared. Då utfördes vissa schaktningsarbeten och 
förläggning av skyddsrör under vägbanan vid Gässlösa. Dessa arbeten utfördes av NCC. 
Samförläggning av ledningarna har genomförts genom en så kallad partnering i 
entreprenad 307 Överföringsledningar, avloppspumpstation och mini-kraftverk. 
Leverantör har varit Veidekke, som har anlitat WSP för projektering av ledningarna, se 
tabell. Partnering innebär att beställaren och entreprenören arbetar nära varandra och 
gemensamt tar fram mål utöver vad som framgår av kontraktet, samt ett system för 
uppföljning av mål och förbättringar av projektet. 

Entreprenad Leverantör 

307 Överföringsledningar, pumpstation 
och vattenkraftanläggning.  

Veidekke Entreprenad AB  

WSP 

NCC 

Schaktet för ledningarna mellan Sobacken och Gässlösa är bitvis över 30 m brett, och 
består av två ledningar för avloppsvatten (diameter 1000 mm), en fram- och en 
returledning för fjärrvärme (diameter 700 mm), en dricksvattenledning (diameter 400 
mm) samt elkraft och fiberkabel till datanät enligt ovan. Ledningarna är dimensionerade 
för att hantera avloppsvatten och fjärrvärmeproduktion enligt beskrivning i avsnitt 2.1 
respektive 2.2. på leddningssträckan finns även ventiler för att kunna stänga av 
leveransen, mätutrustning utrustning för luftning mm. Bilderna på nästa sida visar 
ledningssträckningen från Sobacken till Ryaverket respektive Gässlösa/Hedvigsborg. 
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Ledningsträckning Sobacken-RV27. Gul sträcka Fjärrvärme (FV) Avloppsvatten (TS) och 
Dricksvattenledning (V). Röd sträcka Renat avlopp (S) till minikraftverk och Dagvatten 
(D). 

Ledningsträckning RV 27-KVV/Gässlösa-Hedvigsborg Gul sträcka Fjärrvärme (FV) till 
Ryaverket, Blå sträcka, Avloppsvatten (TS) och Dricksvattenledning (V), Violett sträcka 
Vattenledning (v). 
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Ledningsdragningen har inneburit korsning av RV 27 vid Gässlösa, Viskan, Gamla 
Varbergsvägen och järnvägen mellan Borås och Varberg vid Osdal, korsning av RV40 vid 
Ramnasjön, Ledningsförläggning bitvis i Ramnasjön samt korsning av Alingsåsvägen och 
järnvägen mellan Borås och Göteborg på Norrby. Korsningarna av väg och järnväg har 
utförts genom att ett skyddsrör har pressats eller slagits igenom väg- och järnvägsbank. 
Därefter har mediaröret skjutits in i skyddsröret. För att ansluta befintligt avloppsnät till 
den nya pumpstationen har det krävts ett djup på ca 5 meter för ledningsschaktet för att 
kunna åstadkomma fall ned till pumpstationen. 

Foto från ledningsträcka mellan Sobacken och RV 27. Nya fjärrvärmerör Sinnenas park.  
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Avloppspumpstation 

För att transportera stadens avloppsvatten från det gamla reningsverket på Gässlösa till 
Sobacken har en pumpstation byggts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriör från pumpstation Gässlösa. 

I anläggningen finns pumpar med en kapacitet att tillsammans kunna pumpa 9600 
m3/timme. Avloppsvattnet från staden rinner med självfall ner i en bassäng varifrån 
vattnet sedan sugs upp och pumpas vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiör från pumpstationen under byggnad. 
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Vattenkraftproduktion  

För att ta tillvara delar av den energi som går åt för att pumpa avloppsvattnet från 
Gässlösa till Sobacken har ett vattenkraftverk anlagts där det renade avloppsvattnet 
rinner ut i Viskan. Vattnets fallhöjd är ca 20 meter och ca hälften av elenergin som går 
åt för att pumpa vattnet till Sobacken kan på så sätt återvinnas i minikraftverkets turbin 
och generator. Minikraftverket är helt och hållet byggt under jord. 

 Minikraftverket under byggnation och i färdigt skick.   

2.5 Övriga anläggningar 

För att anläggningarna som helhet ska fungera krävs ett antal ytterligare 
leveransprojekt, se tabell över entreprenader och leverantörer. 

Leveransprojekt Entreprenad Leverantör 

El & Automation 301d Elförsörjning Midroc Automation AB 

 510 Övergripande styrning ABB AB 

 711 Inbrottslarm LåsTeam AB 

 712 CCTV LåsTeam AB 
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 713 Passagesystem LåsTeam AB 

 714 Brandlarm Assemblin AB 

Anslutande 
Entreprenader 

301a Förberedande 
markarbeten 

Veidekke Entreprenad AB 

 301b Finplanering Kanonaden Entreprenad AB 

Övergripande 620 Kontrollrums- och 
personalbyggnad 

Serneke Bygg AB 

 

 621 Ställverksbyggnad Serneke Bygg AB 
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Kontrollrums- och personalbyggnaden på Sobacken.  

Kontrollrummet på Sobacken.  
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Finplaneringen på Sobacken. Ca 20 000 träd och buskar har planterats på Sobacken. All 
sprängsten har återanvänts i projektet antingen som grundmaterial för anläggningarna 
eller som material till bullervallar för bränsleberedningen. Inget material har schaktats 
bort.   



 

 

   

                     40 (83)                                                    www.borasem.se 

 

 

3. Övergripande miljöpåverkan 

Beskrivning av vilken minskad miljöpåverkan som de nya anläggningarna medför.  

Uppförandet av de nya anläggningarna som har ersatt gamla och uttjänta anläggningar 
har inneburit en (kraftigt) minskad miljöpåverkan. 

3.1 Lokal och global klimat- och miljöpåverkan 

Övergripande positiva miljöeffekter med ett modernt kraftvärmeverk: 

 Ökad resurseffektivitet (högre verkningsgrad). 
 Kraftig minskning av klimatpåverkande gaser. 
 Ökad andel fjärrvärmeproduktion från förnybara källor (biobränsle). 
 Ökad elproduktion från förnybara källor (biobränsle). 
 Effektivare rening av utsläpp till luft och vatten. 
 Positiv påverkan på den lokala miljön i Borås avseende luftkvalitet, buller och 

frigjorda ytor. 
 Säkring för framtida generationer av en hållbar närmiljö och förnybar el- och 

värmeproduktion. 

Övergripande positiva miljöeffekter med ett modernt avloppsreningsverk: 

 Uppfyllande av tillståndskrav (som inte skedde i anläggningen vid Gässlösa). 
 Mindre miljöpåverkan på Viskans och Kattegatts vattenkvalitet. 
 Mindre miljöpåverkan på den lokala miljön i Borås avseende luftkvalitet, buller 

och frigjorda ytor. 

Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet har varit en röd tråd genom hela projektet 
och har säkerställts genom projekthandboken. Krav på hållbarhet har varit ställda i såväl 
planerings- och anläggningsfasen som i driftsfasen. Det innebär att höga tekniska krav 
är ställda. Till exempel reningskraven för avloppsreningsverket och kraftvärmeverket, 
krav på byggnadernas utformning och energiprestanda och val av hållbara material så 
långt det varit möjligt.  

En av de största miljövinsterna med de nya anläggningarna är det minskade bidraget till 
växthuseffekten. Totalt sett innebär det nya kraftvärmeverket kraftigt minskade utsläpp 
av koldioxid jämfört med dagens produktion samtidigt som produktionen av förnybar 
fjärrvärmeproduktion samt en ökad elproduktion som tränger undan alternativt 
producerad el baserade på fossila bränslen. Med det nya kraftvärmeverket är också 
reningen av utsläpp till luft mer effektiv såsom minskade utsläpp av NOx. Den positiva 
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påverkan på miljön är således ett minskat bidrag till klimatpåverkan och global 
uppvärmning samtidigt som den lokala miljöpåverkan minskar. 

Ur ett lokalt perspektiv innebär det nya avloppsreningsverket framför allt en förbättring 
för Viskans vatten men också för innerstadens miljö. Den effektivare reningen vid 
reningsverket har positiva effekter avseende mindre näringsämnen både till Viskan och 
slutmottagaren som är Västerhavet. Antalet bräddningar minskar när kapaciteten att ta 
emot större vattenvolymer har ökat. Med bräddning menas då orent avloppsvatten 
direkt släpps ut till exempelvis Viskan. Dessutom innebär den ökade kapaciteten på det 
nya reningsverket att omvandlingsområden och kransorter kan anslutas och enskilda 
avlopp kan byggas bort, vilket har en positiv påverkan lokalt då reningsgraden ökar. 

Genom att etablera det nya kraftvärmeverket på Sobacken har ca 7 000 tunga 
bränsletransporter per år flyttats ut ifrån Borås centrala delar. Reningen av rökgaserna 
från kraftvärmeverket blir effektivare och verksamheten har också flyttats ut ifrån de 
centrala delarna av Borås, vilket har medfört en positiv påverkan på tätortsmiljön utifrån 
ett hälsoperspektiv med förbättrad luftkvalitet, ökad trafiksäkerhet och minskat buller. 

Genom den unika placeringen av ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk intill 
varandra ges också framtida möjligheter att nyttja synergier och att sluta nya kretslopp 
mm. Placeringen bidrar också till att mindre markområden tas i anspråk, vilket innebär 
att den totala markanvändningen minskar och den miljöstörande verksamheten 
begränsas till ett område.  
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4. EMC-projektets genomförande 

Den nya anläggningen uppfördes inom ett avgränsat område vars yttre gräns utgör 
huvudsaklig gräns för EMC-projektet förutom vad gäller överföringsledningar, 
pumpstation, kontrollrumsbyggnad mm. Anläggningen angränsar i söder till befintlig 
avfallsanläggning på Sobacken. Vägen till höger i bilden nedan är riksväg 41.  

Illustration med alla nya anläggningar (numrerade) som ingått i EMC-projektet.   

4.1 Styrning av projektet 

Beställare 

Borås Energi och Miljös styrelse var projektets beställare. 

Politisk referensgrupp (tidigare benämnd som styrgrupp) 

Kommunstyrelsen beslöt att inrätta en styrgrupp som representerar ägaren och som 
upprätthåller kontakten mellan ägaren och utövaren, Borås Energi och Miljö AB, för att 
kontinuerligt följa projektets utveckling. Under 2017 ändrades namnet på gruppen till 
referensgrupp.  
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Referensgruppen var en sammansatt grupp med representanter från ägare, 
kommunledningens tjänstemän och styrelsens presidium. Referensgruppen leddes av 
ordförande som tillika var Kommunstyrelsens ordförande och sammanträdde kvartalsvis. 
På referensgruppsmötena behandlades övergripande frågor såsom budget, tidplan och 
eventuella avvikelser.  

Projektstyrelse 

Projektstyrelsen var VD:s ledningsgrupp för genomförandet av EMC-projektet, de 
personer som ingick i projektstyrelsen var VD, avdelningschefen för projektavdelningen, 
ekonomichefen samt en extern person med relevant kompetens för ledning av större 
projekt. 

Projektstyrelsen leddes av ordföranden (VD) och sammanträdde månadsvis eller efter 
behov. Ordförande eller projektchefen, för EMC-projektet, var normalt föredragande vid 
projektstyrelsens möten. Stående mötesagenda enligt nedan.  

På projektstyrelsemötena behandlades övergripande frågor såsom strategi, 
beslutsärenden, planering samt allmänna frågor av överordnat slag, exempelvis: 

1. Ekonomi (uppföljning) 
2. Projektrisker 
3. Teknikval (övergripande) 
4. Upphandling av entreprenader 
5. Miljö och tillstånd 
6. Beslut om tillsättande av resurser 
7. Beslutsärenden enligt fastställd delegation 
8. Avvikelser från plan och hur dessa skall åtgärdas eller mötas. Det kan vara till 

exempel budgetöverskridanden, förseningar eller resursbrist 
9. Intern och extern kommunikation 

Projektstyrelsen var den som sammankallade och formerade referensgrupper samt 
sammanställde underlag till Borås Energi och Miljös styrelse och projektets 
referensgrupp.   

Projektstyrelsens ordförande var ansvarig för hela projektet gentemot bolagets styrelse. 
Denne ansvarade för att tilldela medel och resurser till projektet, fatta övergripande 
beslut tillsammans med projektstyrelsen samt ge projektchefen det stöd denne behöver 
för genomförandet av projektet.  

Projektchefen för EMC-projektet ansvarade för genomförande av projektet enligt 
fastställd budget, tidplan etc. och att projektet genomfördes enligt fastställd 
projekthandbok. Respektive projektledare rapporterade till projektchefen. 
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Inför uppstarten av projektet togs det fram en projekthandbok som skulle stödja alla 
aktiviteter i projektet. Handboken var avsedd att användas både av personal inom Borås 
Energi och Miljö och anlitade konsulter som arbetar i projektet samt i vissa delar även av 
leverantörer och entreprenörer. I handboken fanns bakgrundsinformation och ett antal 
listor, mallar och processer som stöd för ett effektivt projektarbete. 

I ett så här stort projekt var dokumenthanteringen oerhört viktig för att alla inblandade 
skulle kunna ha tillgång till rätt information. Handboken innehöll detaljerade riktlinjer för 
hantering av alla former av dokument för att stödja detta. 

Kommunikation är ett annat mycket viktigt område där dokumenten är en del. 
Handboken innehöll riktlinjer för möten och mötesprotokoll liksom för kommunikation 
inom projektet och till övriga delar av koncernen och allmänheten. 

Handboken skrevs för att vara ett lättillgängligt och användarvänligt dokument som 
enkelt skulle kunna utvecklas under projektets livstid. Handboken var också ett verktyg i 
introduktionen och utbildningen av projektmedarbetare, konsulter, leverantörer och 
entreprenörer. Alla deltagare i projektet uppmanades att bekanta sig med handboken 
och att använda den i tillämpliga delar i det dagliga arbetet. 

Handboken var ett levande dokument som utvecklades och förbättras allt eftersom 
projektet fortskred. För att underlätta detta hade handbokens huvuddokument 
inkluderat bakgrundsinformation, policys, strategier och allmänna riktlinjer som 
förväntades vara relativt fasta under hela projektets livstid. Listor, förteckningar, mallar, 
rutiner, processer m.m. som förmodligen ändras mer frekvent var inkluderade som 
bilagor.  

Sammanfattning viktiga datum och avgörande händelser: 

2014 startades upphandlingar av de största entreprenaderna. Driftsättning av både 
kraftvärme- och avloppsreningsverket beräknades vara klara till driftsäsong 2018.  

2015 sker överprövning (10 månader) av överföringsledningarna vilket försenar 
uppstarten av avloppsreningsverket med 7,5 månader.  

2015 sker överprövning av pannentreprenaden inom kraftvärmeanläggning (9 månader) 
vilket leder till att upphandlingen får göras om. I sin förlängning gör det att 
montagestart kraftvärmeanläggningen försenas 9 månader dessutom att 
byggentreprenaden försenas 4 månader dvs total försening 13 månader.         

2017 utökades investeringsbudgeten för projektet med ytterligare 500 mnkr. Den 
reviderade budgeten blev 3 667 mnkr för hela projektet. Framför allt berodde 
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utökningen på att delprojektet med överföringsledningarna visade sig vara mer komplext 
än vad som tidigare bedömdes. Överprövningar i flertalet upphandlingar som ledde till 
förseningar i projektet var också orsaken.        

      

4.1 Genomförda Entreprenader 

Under projektet har anläggningar/entreprenader efterhand som dom har blivit 
färdigställda genomgått en slutbesiktning och vid godkännande blivit övertagna av 
projektet, nedan redovisas datum för övertagande av anläggningar/entreprenaderna 
som har byggts och driftsatts inom projektet. 

Entreprenad   Entreprenör Entreprenadform Övertagandedatum 

Förberedande mark  Veidekke ABT 06  2016-11-08 

Ställverksbyggnad  Serneke ABT 06  2017-03-22 

Kontroll-personalbyggnad Serneke ABT 06  2017-08-28 

Brandlarm/passerkontroll Lås Team ABT 06  2017 till 2019 

Överföringsledningar  Veidekke ABT 06  2017 till 2019 

Bygg bränslehantering PEAB  ABT 06  2018-11-28 

Gasklocka   BiogasSystem ABA 99  2018-12-18 

Pumpstation Gässlösa Veidekke ABT 06  2019-01-24 

Styrsystem, överordnat ABB  ABT 06  2019-02-08 

Minikraftverk   Veidekke ABT 06  2019-03-13 

Elförsörjning   Midroc  ABT 06  2019-04-25 

Yttre bränsle   BMH  ABA 99  2019-05-29 

Panna    Valmet  ABA 99  2019-06-04 
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Avloppsreningsverk  Veolia  ABT 06  2019-09-16 

Ångturbin   TGM  ABA 99  2019-12-18 

Finplanering   Kanonaden ABT 06  2020-03-06 

Vågbyggnad   Rydlers ABT 06  2020-06-03 

Vågutrustning   Flintab  ABT 06  2020-06-09 

Pannbyggnad   Serneke ABT 06  2020-10-20 

Rötningsanläggning  Purac  ABT 06  2021-04-27 

Samtliga entreprenader är övertagna av projektet och formellt överlämnade till Borås 
Energi och Miljös driftorganisationer. Under projektet har det genomförts, fram till 
november 2021, 242 besiktningar i form av förbesiktningar, slutbesiktningar, 
kompletterande slutbesiktningar, efterbesiktningar och garantibesiktningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Energi- och Miljöcenter Sobacken 2017-01-16.  
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4.2 Arbetsmiljö 

Lika viktigt som att trygga energiförsörjning och avloppsrening för framtidens 
medborgare var att säkra arbetsmiljön för de som skulle bygga de nya anläggningarna 
och för de som skall driva dessa i många decennier. 

I Borås Energi och Miljö AB:s dåvarande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy står det 
bland annat att:  

 självklara principer för Borås Energi och Miljö AB är att: 
- lagar och andra miljö-, kvalitets- och arbetsmiljökrav efterlevs. 
- vi känner ansvar och är goda förebilder. 

 arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att skapa en attraktiv arbetsplats. 
med en säker arbetsmiljö där alla mår bra. 

 vi arbetar aktivt för att förebygga olyckor. 

Intentionerna i denna policy genomsyrade även EMC-projektet och en nollvision vad 
gäller arbetsmiljörelaterade olyckor var självklar. I beskrivningen av EMC:s KMA-arbete 
finns bl.a. följande övergripande mål och nyckeltal angivna: 

Mål Nyckeltal 

Alla som arbetar i projektet ska ha en hög 
riskmedvetenhet och bidra till en säker 
arbetsmiljö och trivsel för alla på 
byggarbetsplatsen. 

 

Antal inkomna riskobservationer om 
arbetsmiljö och säkerhet per månad 

Antal incidenter per månad (Uppdelat: 
arbetsmiljö, säkerhet, miljö).   

Antal dagar utan olycka med frånvaro >1 
dag 
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Medelpoäng av 
entreprenörsundersökning. 

Identifierade risker ska hanteras effektivt. 
Nollvision av olyckor gäller. 

Antal och andel stängda projektrisker per 
månad 

Iakttagelser från skyddsronder ska 
åtgärdas snabbt. Minst 90 % av 
iakttagelserna ska vara åtgärdade vid 
nästa skyddsrond. 

Andel åtgärdade iakttagelser från 
föregående skyddsrond. 

Inga positiva resultat från alkotester. Andel och antal positiva resultat. 

Inga allvarliga avvikelser vid KMA-
revisioner och QA/QC-kontroller. 

Antal allvarliga avvikelser 

Avvikelser vid revisioner ska hanteras 
snabbt. Minst 90 % åtgärdade inom en 
månad. 

Andel släckta avvikelser inom en månad. 

Förutsättningar ska skapas för en god 
arbetsmiljö i de färdiga anläggningarna.  

Antal avvikelser vid 
projekteringsrevisioner 

4.3 Avsiktsförklaring 

2016-03-04 ingick Borås Energi och Miljö och Byggnads samt Transport en 
avsiktsförklaring där representant från Byggnads och Transport ingick i 
projektorganisationen. Byggnads och Transport utgjorde en resurs i form av rådgivning i 
första hand till platschef, BAS-U och tillförde bland annat detaljkunskap i följande 
områden riskbedömning och skyddsronder. 

Syftet med avsiktsförklaringen var att parterna uttryckte sitt gemensamma 
ansvarstagande för att uppnå nollvision för olyckor i projektet och att allt övrigt skapa en 
säker och trygg arbetsmiljö där alla mådde bra. Samt att i övrigt följa intentionerna i 
arbetsmiljöpolicyn och sträva efter att uppnå följande mål.  
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Följande områden var Byggnads och Transport en resurs: 

• Medverka vid kontroll av utstationerad utländsk arbetskraft. 
• Medverka vid kontroller på arbetsplatsen för undvikande av ev. svart arbetskraft, 

och att UE i allt övrigt följer svenska lagar föreskrifter och kollektivavtal. 
• Deltagande vid EMC övergripande skyddsronder. 
• Deltagande efter överenskommelse och behov delta kvarterens 

(entreprenadområden) lokala skyddsronder. 
• Medverka vid hantering och sammanställning av tillbud och eventuella olyckor. 
• Samarbetet omfattar hela EMC:s entreprenadområde. 

4.4 Detaljerade Miljö- och arbetsmiljömål 

Ett övergripande mål för projektet har varit att projektet ska säkerställa en god 
arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 Gemensam skyddsrond ska genomföras minst 3 ggr i månaden.  
 Gemensam miljörond ska genomföras minst 1 gång per månad.  
 Medverka på skyddsrond alternativt miljörond hos entreprenörerna minst 2 

gånger/månad. 
 >90% av avvikelserna på skydds- och miljörond ska vara åtgärdade till nästa 

rond.  
  >90% av de inkomna riskkorten ska senast efter 3 arbetsdagar vara registrerade 

i portalen och hanteras.  
 Revision på nytillkomna leverantörer ska genomföras senast 3 månader efter att 

de kommit på plats.  
  >100% av de allvarliga avvikelserna från revisionen ska vara åtgärdade senast 

14 arbetsdagar efter genomförd revision.  
  >90% av avvikelserna från revisionen ska vara åtgärdade senast 30 arbetsdagar 

efter genomförd revision.  
 Av inkomna avvikelser i Byggvarubedömningen ska leverantören senast efter 10 

arbetsdagar få ett svar om produkten/kemikalier godkänns eller ej 

Olyckor, tillbud och riskobservationer under de drygt tre år som det varit omfattande 
anläggning och byggnadsarbeten inom EMC-projektet har vi varit förskonade från 
mycket allvarliga olyckor. I jämförelse mot inträffade incidenter med de arbetstimmar 
som förevarit har resultatet varit tillfredsställande.  
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  ÖFL EMC site 
EMC 
totalt 

Riskobservationer  183 221 404 
Tillbud 121 86 207 
Olyckor 22 39 61 
    

Statistik över antal riskobservationer, tillbud och olyckor under projektets 
genomförandefas.  

En högre procent ses för tillbud för överföringsledningarna vilket kan förklaras med att 
den entreprenaden tidvis haft stora problem med inverkan från tredje man då stor del av 
arbetet utförts centralt inne i Borås stad. Allmänheten har ofta mycket låg respekt för 
avspärrningar och ständiga intrång i arbetsområdet har skett. Information, 
avspärrningar och skyltning har ständigt förstärkts.  

De allvarligaste olyckorna som inträffat är en incident där en person förlorade del av sitt 
lillfinger samt två fallolyckor. 

4.5 Kommunikation  

Inledningsvis togs en kommunikationsplan fram för projektet Energi- och Miljöcenter. I 
samband med att kommunikationsplanen togs fram gjordes internt en nulägesanalys där 
kommunikationsbehovet identifierades. Syftet med att kontinuerligt kommunicera om 
vad som hände i projektet och vad som var projektmålet, var att öka kännedomen om 
projektet och förståelsen för satsningarna. Under hela projektet har intern- och extern 
kommunikation varit ett delprojekt i projektet. 

Mål med kommunikation 

Övergripande mål med projektkommunikationen har varit att rätt information skulle nå 
rätt målgrupp/intressent samt att skapa dialog med omgivningen och transparens.  
Kommunikationen skulle kännetecknas som:  
 

 Öppen 
 Saklig 
 Snabb 
 Dialoginriktad 
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Kommunikation till intressenter 

Följande intressenter av kommunikation har varit:  

 Ägare/politiker 
 Styrelse 
 Personal 
 Samarbetspartners  
 Bolagets kunder privat/företag/&allmänhet 
 Västra Götalandsregionen 
 Media, lokalmedia/fack/övriga 
 Branschorganisationer 

 
För respektive intressentgrupp identifierades vem det var, vad intressenten skulle 
informeras om, varför det var en viktig intressent, vilken mediekanal som skulle 
användas samt vem som ansvarade för informationen samt när informationen skulle 
ges.   

Anpassade kommunikationskanaler 

Får att nå respektive intressentgrupp användes ett flertal olika kommunikationskanaler. 
Exempel på dessa var:  

 Intranät.  
 Extern webbsida, www.borasem.se 
 Informationsbrev/Nyhetsbrev. 
 SOME, Facebook, Linkedin, kretsloppsbloggen.se 
 Presskonferenser/pressmeddelanden/Artiklar.  
 Publika event, Kretsloppsveckan, föreläsningar/seminarier, öppna hus.  
 Studiebesök.  
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Exempel på kommunikation 

 

Exempel på nyhetsbrev, pressmeddelande och foto från invigning.  
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 5. Ekonomi 
 
5.1 Reinvesteringskostnad 

Ett beslut om ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk baserades på 
underbyggda ekonomiska beräkningar. Det faktum att bolaget har en stabil och sund 
ekonomi med bra ägarförhållanden var en förutsättning för att kunna gå vidare med 
reinvesteringarna. 

Projektet är omfattande men eftersom det handlar om beprövad teknik har 
investeringskalkyler kunnat upprättas med en kostnadsuppskattning baserad på 
konkreta anbud i kombination av kalkyler och budgetofferter. Våra antaganden om 
ingångsparametrar var granskade av externa granskningar och jämförelser kring möjliga 
alternativ. 

Det fanns ett antal faktorer som har stor påverkan på den framtida ekonomiska 
kalkylen. Dessa faktorer och osäkerheter är dock en del av den löpande verksamheten 
innan – oavsett om reinvesteringen genomfördes eller ej. Investeringskostnaden vilken 
var angiven i beslutsunderlaget var en budgetram för de två reinvesteringarna. 
Budgetramen för ingående entreprenader bestod av 65 % upphandlade anbud och 35 % 
kalkyler och budgetofferter. Reinvesteringar var särredovisade i två delar; reinvestering 
kraftvärmeverk och reinvestering avloppsreningsverk. Förutsättningar för reinvesteringar 
var satta utifrån miljökrav, kvalitetskrav och lönsamhetskrav. Lönsamheten var 
optimerad efter bästa driftsekonomi samt prognostiserade framtida leveranser av 
fjärrvärme och avloppsrening. 

Prognos för reinvesteringskostnad för ett nytt kraftvärmeverk (KVV) och ett nytt 
avloppsreningsverk (ARV) på Sobacken. 

 

Investeringskalkyl enl. beslutsunderlag, 2014-11-14
(MSEK) KVV ARV Totalt
Process/anläggningar 1267 871 2138

Överföringsledningar + pumpar 199 228 427

Entreprenadkostnad total 1466 1099 2565
Oförutsett 147 110 257
Projektledning 117 88 205
Totalt exkl. finans 1730 1297 3027
Finansiella kostnader 80 60 140
Totalt inkl. finans 1810 1357 3167
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Under projektet har det inträffat ett antal händelser som ökat kostnaderna för projektet 
samt medfört ett senare övertagande från Borås Energi och Miljös sida (färdigställande 
av projektet), relativt beslutsunderlaget.  

Färdigställande av projektet blev nästan ett och ett halvt år försenat och kostnaderna 
har ökar med 418 mnkr (13 %), jämfört med kalkylen i beslutsunderlaget. 

Nedan redovisas vad som orsakade att projektet äskade om utökad finansieringsram på 
totalt 500 mnkr: 

 

Borås Energi och Miljös styrelse tog följande beslut den 29 jun i 2017 

Beslut 

§ 119. Utökad finansieringsram EMC 

Föranlett av ökad slutprognos för EMC projektet, enligt PM angående statusuppdatering 
om budget för projektet Energi- och miljöcenter på Sobacken daterat den 16 juni 2017, 
behöver projektet en utökad finansieringsram. 

Beslut 

Styrelsen beslöt 

att rekommendera Kommunstyrelsen att utöka finansieringsramen för bolaget med 
500 mnkr i syfte att hantera de eventuella överdrag som i framtiden kan belasta 
EMC:s budget. 

 

 

Entreprenad Budgetöverskridande Varav projektkostnad
Varav kostnad för överprövning 
och tidsförskjutning

Överföringsledningarna 348 266 82
Anslutande entreprenader 57 55 2
El och automation 8 6 2
ARV 17 -14 31
KVA 64 -19 83
Övriga -2 -2 0
Summa 492 292 200
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Utdrag från KF protokoll 2017-12-19 

”Kommunfullmäktige beslutar:  

Borås Energi & Miljö AB godkänns utökad investeringsram för EMC-projektet med 500 000 000 

kronor. Därutöver godkänns en riskpott på 150 000 000 kronor att ianspråktaga för ytterligare 

eventuella oförutsedda kostnader.  

Borås Stad ger Borås Stadshus AB ett aktieägartillskott på 450 000 000 kronor.  

Borås Energi och Miljö AB:s lånefinansiering ska ske genom Borås Stad och internbanken. Borås 

Energi och Miljö AB ges en ökad limit för upplåning till EMC-projektet med ytterligare 200 000 000 

kronor.  

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att ha rätt att nyupplåna, d.v.s. öka 

kommunens skulder, för förmedling till kommunens bolag med 200 000 000 kronor utöver tidigare 

fattade beslut.” 

5.2 Ekonomiskt utfall 

Utfall för ett nytt kraftvärmeverk (KVV) och ett nytt avloppsreningsverk (ARV) på 
Sobacken. 

 

Oförutsett posten uppgick till 265 mnkr (reviderad budget 2017) utav dessa har 203 
mnkr nyttjats till ändrings- och tilläggsarbeten i projektet. Slutkostnaden för projektet 
uppgår till 3 585 mnkr, 82 mnkr lägre än reviderade budget 2017.  

 

(MSEK) KVV ARV Totalt KVV ARV KVV ARV Totalt KVV ARV Totalt KVV ARV Totalt

Process/anläggningar 1267 871 2138 83 62 1350 933 2282 1435 939 2374 -85 -7 -92
Överföringsledningar + pumpar 199 228 427 147 201 346 429 775 351 476 827 -5 -47 -52
Entreprenadkostnad total 1466 1099 2565 230 263 1696 1362 3057 1786 1416 3201 -90 -54 -144

Oförutsett 147 110 257 5 3 152 113 265
Projektledning 117 88 205 117 88 205 138 126 264 -21 -38 -59
Totalt exkl. finans 264 198 462 4,6 3,4 269 201 470 138 126 264 -111 -92 -203

Finansiella kostnader 80 60 140 80 60 140 64 56 120 16 4 20
Totalt inkl. finans 1810 1357 3167 234 266 2044 1623 3667 1987 1598 3585 57 25 82

Utökad inv.kalkyl Reviderad Inv.kalkyl Utfall AvvikelseInvesteringskalkyl enl. beslutsunderlag 2014-11-14
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Slutkostnaden för nytt kraftvärmeverk uppgick till 1 987 mnkr jämfört med 1 810 mnkr 
enligt den ursprungliga prognosen enligt beslutsunderlaget, vilket innebar en avvikelse 
om +177 mnkr (9%). 

Slutkostnaden för nytt avloppsreningsverk uppgick till 1 598 mnkr jämfört med 1 357 
mnkr enligt den ursprungliga prognosen enligt beslutsunderlaget, vilket innebar en 
avvikelse om +241 mnkr (15%). 

De finansiella kostnaderna för projektet blev lägre än budgeterat, vilket delvis 
påverkades av förändrade skatteregler som började gälla 1 jan 2019 vilket medför att 
aktivering av låneutgifter är svårmotiverat. Avvikelsen för finans (byggräntor) i projektet 
investeringskostnad blev -20 mnkr (motsvarande ca 14 % lägre). 

5.3 Om redovisade parametrar och resultat 

Uppföljning av i beslutsunderlaget redovisade underliggande parametrar och 
förutsättningar redovisas och följs upp i denna slutredovisning. Samtliga parametrar 
utgör en naturlig del av bolagets löpande verksamhet, och följs upp, granskas och 
analyseras därmed löpande. Redovisning av ekonomi och underliggande parametrar 
redovisas även mot antaganden och prognoser såsom redovisades i beslutsunderlaget, 
detta för att göra slutredovisningen jämförbar och transparent. 

Redovisade resultat baseras på bolagets officiella, och av revisorer granskade, 
ekonomiska redovisning samt underliggande resultat för fjärrvärmeverksamheten och 
VA-verksamheten. I och med att reinvestering i det nya kraftvärmeverket och i det nya 
avloppsreningsverket utgör en betydande del av respektive verksamhet så redovisas, 
såsom i beslutsunderlaget, resultatet för respektive verksamheten som helhet. 

Ekonomiska resultat redovisas enligt utfall för perioden 2014–2020 samt enligt med 
ägaren avstämd prognos för år 2021. Förväntade framtida resultat, däribland budget och 
affärsplan för åren 2022–2024, redovisas ej med hänvisning till att bolagets affärsplaner 
omfattas av sekretess samt att framtida resultat utgör en naturlig del av bolagets 
löpande arbete med budget och affärsplaner och utvecklingen av bolaget som helhet 
såväl som respektive verksamhet. 

5.4 Kraftvärmeverket 
5.4.1 Om Affärsområde Energi / fjärrvärmeverksamheten 

Fjärrvärmeverksamheten är en kommersiell verksamhet som levererar fjärrvärme, 
fjärrkyla och ånga samt även innefattar försäljning av producerad el. Verksamheten tar 
även emot och behandlar avfall via befintligt avfallskraftvärmeverk på Ryaverket 
(energiåtervinning). Verksamheten är idag, såsom år 2014, organiserad under 
Affärsområde Energi. Verksamheten är särredovisad och fjärrvärmen redovisas varje år 
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till Energimarknadsinspektionen med resultaträkning och balansräkning. Eventuella 
vinster och förluster för fjärrvärmen skall särredovisas och läggas till fjärrvärmens egna 
kapital. 

Fjärrvärmeverksamheten inkluderar som ovan beskrivet även försäljning av fjärrkyla. 
Denna verksamhet är i jämförelse med fjärrvärmeverksamheten betydligt mindre då den 
utgör ca 1,5 % av omsättningen samt att fjärrkylaverksamheten varit relativt oförändrad 
sedan 2014. Presenterade resultat, såsom i beslutsunderlaget, utgörs därför av 
resultatet för fjärrvärmeverksamheten som helhet. Redovisade resultatutfall mot 
prognoser i beslutsunderlaget är således också helt jämförbara. 

5.4.2 Fjärrvärmeleveranser 

Under år 2019 anslöts närvärmenätet i Fristad till det centrala fjärrvärmenätet, varför 
leveranser av fjärrvärme sedan dess sker i ett gemensamt fjärrvärmesystem i Borås. 
Leveranser av fjärrvärme till Fristad baseras därför sedan år 2019 på samma 
fjärrvärmeproduktion som i det tidigare centrala nätet, där merparten av 
fjärrvärmeproduktionen numer utgörs av kraftvärmebaserad fjärrvärme. 

Enligt prognos för fjärrvärmebehovet så har fjärrvärmeleveranserna minskat i takt med 
ett ökat fokus på energieffektivisering hos kunderna samt en generellt ökad konkurrens 
på värmemarknaden. Leveranserna av fjärrvärme i Borås som helhet har i snitt uppgått 
till ca 594 GWh per år under perioden 2014–2020. Den normalårskorrigerade 
fjärrvärmeleveransen för samma period uppgår till ca 627 GWh per år 
(graddagsjusterade leveranser enligt SMHI:s normalår för Borås).  

Leveranserna av fjärrvärme i det centrala fjärrvärmenätet (exkl. Fristad) uppgick under 
perioden 2014–2020 till i genomsnitt 576 GWh per år, där motsvarande 
normalårskorrigerade fjärrvärmeleverans uppgick till ca 608 GWh per år. Prognos för 
normalårsleverans i det centrala fjärrvärmenätet var i beslutsunderlaget 620 GWh per 
år, vilket innebär att värmeleveranserna varit ca 2 % lägre än prognos, vilket troligtvis 
beror på en ökad energieffektivisering hos kund. 

Nyanslutningar av fjärrvärmekunder har över perioden 2014–2020 uppgått till i snitt ca 
4,4 GWh per år, motsvarande en nyanslutning om ca 0,7 % räknat mot den 
normalårskorrigerade leveransen. Nyanslutningen av fjärrvärme har således varit något 
högre än förväntat (prognos var +0,5 % per år), vilket dels beror på att fjärrvärmen har 
varit ett konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ och att fjärrvärmen fortsatt har haft 
en mycket hög nyanslutningsgrad i nybyggda fastigheter, dels i exploateringsområden 
(bl.a. Viared). 
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Utfall och prognos för fjärrvärmeleveranser i det centrala fjärrvärmenätet samt Borås. 

5.4.3 Fjärrvärmens prisutveckling 

I beslutsunderlaget antogs en prisutveckling för fjärrvärmepriset med en förändring om 
+2 % per år i enlighet med antagen normal inflationstakt. Fjärrvärmepriset har över 
perioden 2014–2021 i snitt justerats med ca 1,7 % per år, vilket kan jämföras mot 
inflationstakten enligt KPIF och KPI som har uppgått till i snitt ca 1,6 % respektive ca 1,3 
% per år.  

Under den senast femårsperioden (år 2017–2021) har fjärrvärmepriset förändrats med 
ca 1,2 % per år, vilket kan jämföras med KPIF / KPI som uppgått till i snitt ca 1,8 / 1,7 
% per år under motsvarande period. Fjärrvärmepriset har således haft en 
prisökningstakt som varit lägre än prognos i beslutsunderlaget, mycket beroende på en 
lägre inflationstakt än förväntat samt en ökad konkurrens på värmemarknaden, vilket 
underliggande har drivits av ett generellt mycket lågt ränteläge. 

Bolaget är sedan verksamhetsåret 2016 med i Prisdialogen, ett forum för att möta 
kunden i en dialog om fjärrvärmens förutsättningar och utveckling och att därmed bidra 
till en ökad transparens kring fjärrvärmens prissättning. Bolagets prispolicy gällande 
fjärrvärmens prissättning i enlighet med Prisdialogen är att fjärrvärmepriset skall vara 
konkurrenskraftig men också medge en rimlig avkastning för fjärrvärmeverksamheten. 
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Fjärrvärmepriset skall också vara stabilt och förutsägbart, och sett över tid inte överstiga 
det generella inflationsmålet om 2 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Årlig förändring av fjärrvärmepriset i Borås samt KPIF/KPI. 

5.4.4 Intäkter från elproduktion 

Fjärrvärmeverksamhetens sammantagna intäkter från producerad el utgörs av el, 
elcertifikat, s.k. nätnytta samt ursprungsgarantier. Nedan redovisas och sammanfattas 
hur mycket el som produceras från det nya kraftvärmeverket samt hur intäkterna från 
el, elcertifikat samt nätnytta utvecklats jämfört med prognoser i beslutsunderlaget. 
Redovisade prognoser för el och elcertifikat i beslutsunderlaget baserades utifrån då 
aktuella marknadspriser. Vid tillfället för beslutsunderlaget var värdet av 
ursprungsgarantier mycket lågt, varför intäkter från ursprungsgarantier ej redovisades. 

Elproduktion nytt kraftvärmeverk 

Det nya kraftvärmeverket på Sobacken har sammantaget bidragit till en omkring 
fördubblad elproduktion från fjärrvärmeverksamheten. Under det första hela driftåret för 
det nya kraftvärmeverket, vilket var år 2020, uppgick elproduktionen för 
kraftvärmeverket till ca 118 GWh. År 2020 var dock ett mycket varmt år, och därmed 
inte representativt gällande den totala elproduktionen under ett normalt år. 
Elproduktionen påverkades under år 2020 av både ett lägre värmeunderlag än normalt 
samt mycket låga elpriser under året.  
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Förväntad elproduktion under år 2021, baserat på ett normalår, uppgick till ca 153 GWh. 
Prognosen för elproduktionen från kraftvärmeverket under år 2021, vilket så långt varit 
ett något kallare år än normalt, uppgår till ca 162 GWh. Elproduktionen under ett 
normalt år speglar därmed väl den elproduktion som förväntats enligt prognos i 
beslutsunderlaget (prognos ca 155 GWh per år).  

Som en jämförelse mot befintligt biokraftvärmeverk på Ryaverket så producerades där i 
genomsnitt ca 57 GWh el per år under perioden 2014–2018. Jämfört med en 
normalårsproduktion om ca 153 GWh el per år från det nya kraftvärmeverket på 
Sobacken, så har elproduktionen ökat med ca 95 GWh per år. Produktionsökningen från 
biokraftvärme i fjärrvärmeverksamheten överstiger därmed också bedömningen i 
beslutsunderlaget, där en produktionsökning om ca 80 GWh per år antogs.  

Elproduktionen enbart från biokraftvärme har således mer än fördubblats. Flexibiliteten i 
det nya kraftvärmeverket är också väsentligt bättre, vilket ger produktionsfördelar i takt 
med ökade prisvariationer på elmarknaden och ett ökat behov av planer bar och 
reglerbar elproduktion.  

El 

För att skapa en förutsägbarhet gällande verksamhetens el intäkter så sker prissäkringar 
av el (nettoproduktion av el), vilket gör att elintäkten jämnas ut mellan åren. I och med 
att elproduktionen har ökat med nytt kraftvärmeverk, så ökar även vikten av 
elprissäkringar. Prissäkring av el sker enligt bolagets riktlinjer över en tidshorisont om 
3–4 år med en successivt ökad prissäkringsgrad. 

Den genomsnittliga elintäkten under de första driftåren för kraftvärmeverket har varit 
mycket stabil, och uppgått till strax över 400 kr/MWh under år 2019–2020. Den 
genomsnittliga elintäkten under innevarande år (2021) förväntas också vara i paritet 
med de föregående åren. Den genomsnittliga intäkten för el, exkl. elcertifikat och 
nätnytta, uppgick under år 2020 till ca 407 kr/MWh och har därmed väsentligt överstigit 
prognos i beslutsunderlaget (prognos el 314 kr/MWh).  

Inräknat den ersättning som erhålls för s.k. ”nätnytta” (se även avsnitt ”Nätnytta”), så 
uppgick den genomsnittliga elintäkten under år 2020 till ca 440 kr/MWh. Den 
genomsnittliga elintäkten inkl. nätnytta under år 2021 förväntas såsom redovisas vara i 
paritet med år 2020.  
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I nedanstående diagram redovisas utfallet för den genomsnittliga elintäkten jämfört med 
prognos för elpriset i beslutsunderlaget samt jämfört med priset på elmarknaden 
(årsmedelpris, Nord Pool).  

Historisk prisutveckling inkl. utfall och prognos för el. Prisprognoser i enlighet med 
beslutsunderlaget. Källa: Nord Pool och Nasdaq OMX Commodities. 

Elcertifikat 

Priset på elcertifikat har i kontrast till elmarknaden/elpriset utvecklats mycket negativt. I 
och med den s.k. ”stopp-regel” för elcertifikatssystemet som beslutades under november 
2020 så bedöms elcertifikatmarknaden få ett betydande överskott på elcertifikat. Detta 
har gjort att marknadspriserna sedan dess fallit kraftigt och numer är mycket låga 
(marknadspris f.n. ca 1,60 kr/MWh jämfört med 200 kr/MWh i beslutsunderlaget).  

Den målsättning om 46,4 TWh ny förnybar elproduktion inom elcertifikatsystemet 
uppnåddes under april 2021, vilket var bakgrunden till de ändrade reglerna i 
elcertifikatssystemet. De förändrade reglerna förändrade därmed också kraftigt 
förutsättningarna för de bolag som redan investerat i förnybar elproduktion. 
Konsekvensen av det kraftiga prisfallet på elcertifikat är att det därmed i betydande 
omfattning påverkat den förväntade intäkten för elcertifikat för det nya 
kraftvärmeverket.  

Enligt prognos i beslutsunderlaget förväntas att ca 28 % av de totala elintäkterna 
utgjordes av elcertifikat, vilket nästan helt uteblivit pga för närvarande mycket låga 
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marknadspriser. Elcertifikat tilldelas under 15 år, och påverkar därmed intäkterna på 
medellång sikt. Den sammantagna elintäkten har dock påverkats i en mindre 
omfattning, i och med bland annat ett ökat elpris. 

Historisk prisutveckling samt utfall och prognos för elcertifikat. Prisprognoser i enlighet 
med beslutsunderlaget. Källa: Svenska Kraftnät / Energimyndigheten och Nasdaq OMX 
Commodities. 

Nätnytta 

Som en del av intäkterna för producerad el så erhålls såsom förväntat en ersättning från 
Borås Energi Nät AB för s.k. ”nätnytta”. Ersättningen benämns normalt ”nätnytta” 
eftersom den baseras på elproduktion som bidrar till att stärka leveranserna av el under 
tidpunkter då kapaciteten normalt är mer ansträngd i elnätet. Med nytt kraftvärmeverk 
på Sobacken uppgick ersättningen till ca 5 mnkr under år 2020 och förväntas öka till ca 
6 mnkr under år 2021. Ersättningen följer således mycket väl, och överstiger, prognos i 
beslutsunderlaget (prognos 5 mnkr per år).  

Ursprungsgarantier 

Ett ökat fokus på hållbarhet har inneburit ett ökat intresse för förnybar och 
ursprungsmärkt el. Priset på ursprungsgarantier har därför ökat väsentligt, och 
överstiger för närvarande priset på elcertifikat. Marknadspriset på ursprungsgarantier 
har varit mycket varierande under de senaste åren, men uppgår i dagsläget till omkring 
10 kr/MWh, med priser på drygt 15 kr/MWh för framtida kontrakt. 
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Sammanfattning intäkter från el 

Den sammantagna ersättningen för producerad el ligger i det lägre prisintervallet enligt 
prognos i beslutsunderlaget främst beroende på de extremt låga priserna på elcertifikat. 
Den sammantagna intäkten för producerad el, inkluderat elcertifikat, nätnytta och 
ursprungsgarantier, var under år 2020 ca 10 % lägre än prognos i beslutsunderlaget.  

I diagram nedan redovisas den totala snittintäkten för producerad el under åren 2018–
2021, där snittintäkten under år 2020 uppgick till ca 445 kr/MWh. 

Elmarknaden är generellt under stor förändring, vilket gör att förutsättningar såsom 
olika styrmedel löpande förändras. Sammantaget är den totala intäkten för el, 
innefattande förutom elcertifikat och nätnytta även ursprungsgarantier, 
balanskraftsersättning mm som är relevant.  

Prognos för den totala elintäkten är som redovisat något lägre på kort sikt, men där 
ersättningen för bland annat balanskraft förväntas öka både på kort och lång sikt. Det 
nya kraftvärmeverket har en mycket god flexibilitet och förväntas därför på ett bra sätt 
kunna stötta elnätet via en del av de olika kapacitets-/reglermarknader som finns idag 
och som även är under snabb utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

Historisk prisutveckling och prognos för summan av el och elcertifikat samt utfall exkl. 
och inkl. nätnytta. Prisprognoser i enlighet med beslutsunderlaget. Källa: Nord Pool, 
Svenska Kraftnät/Energimyndigheten och Nasdaq OMX Commodities. 
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5.4.5 Prisprognos för biobränsle 

Det nya kraftvärmeverket på Sobacken förbrukar under ett normalår omkring 470 GWh 
biobränsle, vilket kan jämföras mot prognos enligt beslutsunderlaget om 475 GWh. 
Behovet av biobränsle har således varit helt i paritet med prognos, samt även varit helt i 
nivå med verksamhetens biobränsleanvändning med det gamla kraftvärmeverket på 
Ryaverket. Behovet av biobränsle förändras något från år till år beroende på behovet av 
produktion av fjärrvärme och aktuella bränsle- och elpriser, men behovet av biobränsle 
har sett över tid varit mycket stabilt.  

Tillgången på biobränsle bedöms fortsatt vara mycket god samt att det nya bränslelagret 
på Sobacken varit väldigt värdefullt för verksamhetens anskaffning av biobränsle. 
Tillgången på biobränsle har generellt även varit god under perioden sedan beslutet om 
projektet. 

Det nya bränslelagret på Sobacken bidrar effektivt till att jämna ut leveransflödet av 
biobränsle över året, vilket bidrar till en ökad leveranssäkerhet samt att biobränsle kan 
anskaffas till konkurrenskraftiga priser under sommarperioden. Bränslelagret omfattar 
vid ”fullt” lager omkring 80 GWh flisat biobränsle av olika kvalitet/sortiment samt 
stamved om ca 60 GWh, vilket således gör att omkring 30 % av biobränslebehovet inför 
värmesäsongen redan finns lagrat vid anläggningen. 

Biobränsle upphandlas idag via ett 25-tal olika leverantörer. Andelen anskaffning av 
biobränsle i ”egen regi” utgör idag en mindre del, där fokus de senaste åren varit 
upphandling via större och medelstora leverantörer. Upphandling av biobränsle sker idag 
med avtalstider upp till 3 år.  

Snittpriset för förbrukat biobränsle har sjunkit och ligger såsom redovisas i diagram 
nedan lägre än prognos i beslutsunderlaget. Snittpriset för biobränsle till 
kraftvärmeverket på Sobacken uppgick år 2020 till 182 kr/MWh, jämfört med prognos i 
beslutsunderlaget på 191 kr/MWh. Den framtida prognosen är fortsatt lägre pris för 
anskaffning av biobränsle jämfört med prognosen i beslutsunderlaget. 

Sammanfattningsvis har kostnaden för biobränsle varit väsentligt lägre än prognos i 
beslutsunderlaget. Fjärrvärmeverksamhetens totala bränslekostnader var år 2020 drygt 
30 % lägre än prognos i beslutsunderlaget, där en lägre kostnad för biobränsle bidragit. 
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Historisk prisutveckling samt utfall och prognos för biobränsle. Prognoser i enlighet med 
beslutsunderlaget. 

5.4.6 Miljöavgifter 

Det nya kraftvärmeverket har medfört att fjärrvärmeproduktionen tagit viktiga steg mot 
en ytterligare förbättrad och stärkt miljöprestanda. En ökad andel biobränsle i 
bränslemixen samt bättre rening från en ny och modern anläggning har såsom förväntat 
minskat utsläppen av såväl NOx som koldioxid. Dessa förändringar är positivt både 
klimatmässigt och ekonomiskt. Minskade miljöutsläpp minskar naturligt även risken för 
ökade kostnaderna för framtida miljöavgifter. 

Utsläppen av NOx har i genomsnitt minskat med ca 63 ton per år vid en jämförelse av 
utsläppen under år 2014–2018 och utsläppen med nytt kraftvärmeverk under ett 
normalt år (prognos för år 2020–2021 ca 50 ton per år). Ekonomiskt har nettokostnaden 
för NOx minskat med ca 2,5 mnkr per år, vilket är lägre jämfört prognos i 
beslutsunderlaget (prognos ca 5 mnkr per år). 

Utsläppen av koldioxid har också minskat tack vare det nya kraftvärmeverket, där 
andelen fossila bränslen (exkl. återvunnen energi/avfallsbränsle) under år 2020 uppgick 
till ca 1 % av den totala bränslemixen. Förväntningen är att andelen fossila bränslen 
under år 2021 hamnar under 1 %.  

Under projektets genomförande så har utsläppen av koldioxid från hetvattencentralerna 
på Hulta och HVCB (Ryaverket) minskat väsentligt, varför anläggningarna inte längre 
belastas med utsläppsrätter. I takt med att priset på utsläppsrätter fortsatt ökar (med 
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marknadspriser idag på omkring eller över 600 kr/ton), så ökar också värdet av en 
koldioxidsnål fjärrvärme- och elproduktion. 

5.4.7 Drift- och underhållskostnader 

Drift- och underhållskostnader inklusive elförbrukning för det nya kraftvärmeverket 
bedömdes i beslutsunderlaget till ca 48 mnkr per år. Med det nya kraftvärmeverket 
förväntas drift- och underhållskostnaderna sett över tid minska med 2 mnkr på kort sikt 
och 5 mnkr på lång sikt.  

Drift- och underhållskostnader inklusive elförbrukning för det nya kraftvärmeverket 
uppgick under år 2020 till 43 mnkr och kostnadsprognosen för år 2021 uppgår till 48,5 
mnkr. Den genomsnittliga kostnaden för år 2020–2021 förväntas således uppgå till ca 46 
mnkr per år. Beroende på att år 2020 var ett varmt år, så producerades mindre värme 
och el, vilket i sin tur medförd lägre kostnader för drift såsom förbrukad el i 
anläggningen. År 2021 har i stället varit något kallare än normalt varför kostnaden för 
drift såsom förbrukad el i anläggningen förväntas vara högre än under ett normalår. 

Sammanfattningsvis har drift- och underhållskostnader inklusive elförbrukning för det 
nya kraftvärmeverket under perioden 2020–2021 varit lägre än prognos i 
beslutsunderlaget.  

5.4.8 Driftresultat och kassaflöde 

Driftresultat och kassaflöde för fjärrvärmeverksamheten redovisas enligt diagram nedan. 
Kassaflödet utgörs av kassaflödet från den löpande verksamheten oaktat förändringar i 
rörelsekapital. 

Driftresultatet för verksamheten har varit sämre än förväntat, vilket kan förklaras av 
bland annat en försenad idrifttagning av nytt KVV vilket påverkar el intäkter samt 
bränslekostnader negativt under perioden 2018–2019 jämfört med prognos. 
Fjärrvärmeleveranserna (lägre omsättning) har också varit lägre beroende på ett antal 
år som varit varmare än normalt. De sammantagna driftkostnaderna under perioden 
2020–2021 har varit lägre än prognos, vilket delvis är en naturlig orsak beroende på 
lägre leveranser och produktion av fjärrvärme, men har inte vägt upp för en lägre 
omsättning. 

Kassaflödet har dock sammantaget varit bättre än prognos i beslutsunderlaget, 
huvudsakligen beroende på lägre räntekostnader än prognos. Den generellt mycket låga 
räntenivån har varit gynnsam gällande själva räntekostnaderna, men har samtidigt 
bidragit till en ökad konkurrens på värmemarknaden samt att fjärrvärmepriset har 
justerats lägre än prognos beroende på en lägre inflationstakt (prognos i 
beslutsunderlaget var en inflationstakt om 2 %).  
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Utfall och prognos för driftresultat och kassaflöde för fjärrvärmeverksamheten. 
Prognoser i enlighet med beslutsunderlaget. 
 

5.4.9 Resultat för fjärrvärmeverksamheten 

Fjärrvärmeverksamhetens resultat har sammantaget varit bättre än redovisade 
prognoser i beslutsunderlaget. Resultatet efter finansiella kostnader uppgick år 2020 till 
46,2 mnkr jämfört med prognos på 25,7 mnkr. Prognos för resultatet för år 2021 uppgår 
till ca 52 mnkr jämfört med prognos på ca 30 mnkr. Omsättningen och underliggande 
driftresultat har dock varit lägre än förväntat, vilket i huvudsak vägts upp av lägre 
kapitalkostnader (lägre kostnader för avskrivningar och räntor). 

Resultatet för 2017 belastades däremot kraftigt av den nedskrivning på 450 mnkr som 
gjordes i samband med bokslut för år 2017, där resultatet därför uppgick till -350 mnkr. 
Nedskrivningen har dock bidragit till lägre kapitalkostnader från år 2018, vilket bidragit 
till ett bättre resultat. 

Omsättningen för fjärrvärmeverksamheten har påverkats av lägre fjärrvärmeleveranser 
(inte minst under år 2020 som var ett mycket varmt år), en lägre prisökningstakt för 
fjärrvärme (prisförändring understigande KPIF/KPI) samt lägre el intäkter. Betydligt 
lägre kostnader för i huvudsak bränsle och kapitalkostnader har bidragit positivt. 
Räntekostnaderna har varit väsentligt lägre samt att de totala avskrivningarna varit i 
nivå med prognos i beslutsunderlaget. 
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Resultat efter finansiella kostnader för fjärrvärmeverksamheten redovisas i diagram 
nedan. Resultatdiagram visas för översiktens skull även oaktat resultatet för år 2017, 
där nedskrivningen påverkade resultatet kraftigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall och prognos för resultat och omsättning för fjärrvärmeverksamheten. Resultat 
efter finansiella kostnader. Resultatprognoser i enlighet med beslutsunderlaget. 
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Utfall och prognos för resultat och omsättning för fjärrvärmeverksamheten. Resultat 
efter finansiella kostnader. Resultatprognoser i enlighet med beslutsunderlaget. Resultat 
år 2017 uppgick till -350 mnkr. 

Avkastning på totalt kapital och soliditet 

Enligt bolagets nuvarande ägardirektiv, så utgörs finansiella måltal av soliditet samt 
avkastning på totalt kapital. Avkastningen på totalt kapital har minskat efter 
reinvesteringen, vilket beror på en ökad balansomslutning samt att rörelseresultatet 
utvecklats sämre än prognos i beslutsunderlaget.   

Fjärrvärmeverksamhetens soliditet uppgick under år 2020 till 23,7 %, samt att 
avkastning på totalt kapital under år 2020 uppgick till 3,3 %. Prognos för år 2021 utgörs 
av att soliditeten förväntas öka till ca 25 % samt att avkastningen på totalt kapital 
förväntas öka till ca 3,5 %. I takt med fortsatta avskrivningar och ett successivt 
förbättrat resultat förväntas soliditet och avkastning stärkas. 
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Utfall och prognos för soliditet och avkastning på totalt kapital för 
fjärrvärmeverksamheten. 

Resultatpåverkan av nedskrivningen 2017 

Den nedskrivningen för fjärrvärmeverksamheten som genomfördes under 2017 har 
bidragit till att minska verksamhetens kapitalkostnader (kostnader för avskrivningar och 
räntor). Reinvesteringskostnaden för det nya kraftvärmeverket aktiverades i huvudsak 
under år 2019 i samband med idrifttagningen av anläggningen, varför nedskrivningen 
främst bidragit till minskade kapitalkostnader efter aktiverad reinvestering. 
Nedskrivningen bedöms under perioden 2019–2021 ha bidragit till i minskade 
kapitalkostnaderna med i genomsnitt 18,8 mnkr per år (fördelat som avskrivningar ca 
14,6 mnkr samt räntekostnader ca 4,2 mnkr).  

I diagram nedan visas ett förväntat resultat för åren 2018–2021 i det fall en 
nedskrivning inte hade genomförts, vilket visar att det årliga resultatet skulle varit i 
paritet eller något bättre än prognos i beslutsunderlaget även utan en nedskrivning. 
Verksamhetens avkastning på totalt kapital hade dock varit lägre utan en nedskrivning. 
Nedskrivningen har medfört att avkastningen på totalt kapital för verksamheten år 2020 
uppgick till 3,3 % mot annars bedömt ca 2,4 % utan en nedskrivning. 
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Utfall och prognos för resultat för fjärrvärmeverksamheten. Resultatprognoser i enlighet 
med beslutsunderlaget. Resultatredovisning för bedömt resultat utan genomförd 
nedskrivning 2017. 

5.4.10 Sammanfattning kraftvärmeverket 

Fjärrvärmeverksamhetens resultat har sammantaget varit bättre än redovisade 
prognoser i beslutsunderlaget. Resultatet efter finansiella kostnader uppgick år 2020 till 
46,2 mnkr jämfört med prognos på 25,7 mnkr. Omsättning och driftresultat har varit 
lägre än förväntat, vilket i huvudsak vägts upp av lägre kapitalkostnad (lägre kostnader 
för avskrivningar och räntor). Genomförd nedskrivning under 2017 har påverkat 
verksamhetens finansiella nyckeltal positivt, där avkastning på totalt kapital samt 
soliditeten såsom förväntat stärkts för verksamheten. 

Elproduktionen från det nya kraftvärmeverket har varit i nivå med prognos med 
beslutsunderlaget. Beroende på kraftigt minskade intäkter från elcertifikat så har de 
sammantagna intäkterna från el varit lägre. Intäkterna från el, nätnytta samt 
ursprungsgarantier har dock varit bättre än prognos. Det nya kraftvärmeverket har även 
en mycket god produktionsflexibilitet, vilket bedöms bli alltmer värdefullt för 
elmarknaden i form av planer bar och reglerbar elproduktion. 

Fjärrvärmeleveranserna har varit något lägre än prognos. Anslutningen av nya 
fjärrvärmekunder har varit bättre än prognos, även om energieffektiviseringen hos 
befintliga kunder varit högre.  
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Det nya kraftvärmeverket har såsom förväntat bidragit till att ytterligare förbättra 
fjärrvärmens klimatprestanda, dels via en ökad produktion av förnybar el samt dels via 
minskade utsläpp av NOx och koldioxid. I takt med ökade miljökostnader såsom ökat 
pris på utsläppsrätter, bedöms en hög klimatprestanda med minskade utsläpp från 
fjärrvärmeverksamheten vara långsiktigt värdefullt. 

5.5 Avloppsreningsverket 
5.5.1 Affärsområde Vatten och avlopp (VA) 

Vatten och avlopp-kollektivet är ett monopol som enligt vattentjänstlagen skall bedrivas 
till självkostnadspris. Verksamheten är särredovisad och bedrivs inom ett eget 
affärsområde Vatten och Avlopp (VA) och har inget avkastningskrav. Eventuella vinster 
och förluster skall balanseras till noll under en treårsperiod. Verksamheten är 
taxefinansierad där taxan för verksamhetens VA-tjänster skall täcka verksamhetens 
nödvändiga kostnader.  

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten över tid 
bedrivas enligt självkostnadsprincipen och får bara belastas med kostnader som är 
nödvändiga för verksamheten. Det finns dock under vissa förutsättningar möjligheter att 
fondera medel inför kommande nyinvesteringar, vilket också har skett inom VA-
verksamheten inför reinvestering i det nya avloppsreningsverket på Sobacken. 

Vatten och avloppskollektivet i Borås har historiskt sett haft en relativt låg taxa i 
förhållande till andra kommuner. En successiv höjning av taxan har skett och överskottet 
har fonderats till reinvesteringen i nytt avloppsreningsverk. Prognosen för 
verksamhetens fondering var i beslutsunderlaget 160–180 mnkr vid en planerad drifts 
start år 2018.  

Utfallet av fonden blev 226 mnkr, jämfört med de 160–180 mnkr som hade 
prognostiserats i beslutsunderlaget. Fonden började lösas upp vid halvårsskiftet 2018 
när det nya avloppsreningsverket driftsattes. Anledningen till att fonden blev betydligt 
större än vad som angavs i beslutsunderlaget var att verksamheten gick bättre än 
prognos där lägre räntekostnader och lägre driftskostnader t.o.m. år 2017 bidrog till ett 
bättre resultat.  

Fonden ska initialt bokföras som en skuld. I enlighet med den s.k. matchningsprincipen 
ska sedan fonden successivt intäkts föras i takt med att anläggningstillgångarna skrivs 
av över sina respektive nyttjandeperioder. Det innebär att återföringen av fonden uppgår 
till ca 7 mnkr per år jämfört mot en fullständig resultatutjämning av det förväntat 
negativa resultatet under perioden 2018–2022 enligt beslutsunderlaget (jämför resultat 
enligt avsnitt 5.5.3). 
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5.5.2 Vatten- och avloppstaxans utveckling 

Prognosen för VA:s omsättning under år 2021 är 287 mnkr jämfört med prognosen i 
beslutsunderlaget som var en omsättning på 255 mnkr. Anledningen till den högre 
omsättningen är att VA har behövt öka VA-taxan mer än vad prognosen var i 
beslutsunderlaget. Den främsta orsaken till det är att fonden har lösts upp enligt 
matchningsprincipen i stället för att lösas upp som en resultatutjämning enligt vad som 
ansattes i beslutsunderlaget (se även beskrivning och förklaring enligt avsnitt 5.4.1).  

VA-verksamheten har annars haft högre driftkostnader fr.o.m. år 2018 jämfört med 
ansatta kostnader i beslutsunderlaget, även om effekten på taxan motverkats av att 
räntekostnaderna varit lägre för VA-verksamheten än vad som ansattes i 
beslutsunderlaget. 

VA-taxan har i snitt ökat med ca 6,9 % per år under perioden 2015–2021 jämfört mot 
en förväntad ökningstakt på ca 5,9 % under samma period enligt prognos i 
beslutsunderlaget. VA-taxan har således ökat med ca 1 % per år mer än prognos. 
Beslutad förändring av VA-taxan för år 2022 på 4,0 % ligger dock 1,5 % under prognos i 
beslutsunderlaget (prognos 5,5 %). VA-taxans utveckling enligt prognos i 
beslutsunderlaget jämfört med utfall och prognos redovisas i tabellen nedan. 

Utfall och prognos för VA-taxans utveckling. Prognoser i enlighet med beslutsunderlag 
nov 2014. 

Från år 2022 och framåt kommer VA-verksamheten också att börja fondera medel för ett 
nytt vattenverk. Fondering för ett nytt vattenverk låg inte med i beslutsunderlaget för 
EMC. 

 

5.5.3 Resultat för VA-verksamheten 

Redovisade resultat avser hela VA-verksamheten, där verksamhetens resultat har varit 
bättre än prognos i beslutsunderlaget under hela perioden efter beslut om projektet. 

Den främsta förklaringen till ett bättre resultat är att räntekostnaderna varit betydligt 
lägre än vad som ansatts i beslutsunderlaget. Kostnaderna för verksamheten har även 
totalt sett varit lägre än i beslutsunderlaget fram till år 2017. Under perioden för åren 
2019–2021 har Va-taxan dock ökat mer än vad som ansattes i beslutsunderlaget, vilket 
bidragit till ett högre årligt resultat. 

 

 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prognos beslutsunderlag 5,5% 5,5% 5,5% 8,0% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Utfall / prognos 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 11,0% 8,0% 7,0% 4,0%
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Utfall och prognos för resultat och omsättning för affärsområde Vatten och avlopp. 
Resultatprognoser i enlighet med beslutsunderlag nov 2014. 

Drift- och underhållskostnader 

Drift- och underhållskostnader inom VA-verksamheten ansattes i beslutsunderlaget 
utifrån en bedömd kostnadsnivå med en kostnadsökning om 2 % årligen.  

Drift- och underhållskostnaderna följde prognos i beslutsunderlaget fram till år 2017 då 
utfallet på kostnaderna även låg lägre än prognosen i beslutsunderlaget. Kostnader har 
från år 2018 dock ökat mer än prognos i beslutsunderlaget, vilket beror dels på högre 
kostnader än förväntat för det nya avloppsreningsverket, dels på högre kostnader 
generellt i verksamheten än prognos. Bland annat har kostnader för avloppskemikalier 
och underhållskostnader på avloppssidan ökat jämfört med prognos. 

Driftresultat och kassaflöde 

Driftresultatet för affärsområde Vatten och avlopp förväntades enligt prognos i 
beslutsunderlaget att öka vilket till största del berodde på en ökad vatten- och 
avloppstaxa. Kassaflödet från den löpande verksamheten skulle vara positivt även efter 
genomförd reinvestering och förväntades öka på sikt.  

Utfallet för driftresultat var bättre än prognos i beslutsunderlaget fram till år 2017. Det 
beror på att utfallet för kostnaderna då var lägre än förväntat. Under år 2018–2019 var 
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utfallet för driftresultatet lägre än vad som ansattes i beslutsunderlaget, beroende på att 
kostnaderna var högre än prognos i beslutsunderlaget dessa år och att höjningen av VA-
taxan för år 2018 uppgick till 5,5 % jämfört med prognos på 8 % enligt 
beslutsunderlaget och därmed var lägre under detta år. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten har hela tiden varit bättre än vad som ansattes i beslutsunderlaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall och prognos för driftresultat och kassaflöde för affärsområde Vatten och avlopp. Prognoser i 

enlighet med beslutsunderlag nov 2014. 

5.5.3 Sammanfattning avloppsreningsverket 

Resultatet för VA-verksamheten har sammantaget varit högre än prognos i 
beslutsunderlaget. Huvudsakligen beror detta på en högre Va-taxa än prognos i 
beslutsunderlaget och att verksamhetens omsättning därmed varit ca 13 % högre än 
förväntat samt att räntekostnaderna varit lägre än prognos. Driftresultatet har 
sammantaget också varit bättre än i beslutsunderlaget. Eftersom upplösningen av VA-
fonden har skett under en längre tidsperiod än vad som antogs i beslutsunderlaget, så 
har det inneburit ett behov av att öka omsättning och därmed öka VA-taxan. 

Kostnaderna för avskrivningar både totalt för hela VA-verksamheten och för 
reinvesteringen i det nya avloppsreningsverket ligger i princip enligt beslutsunderlaget. 
Medelavskrivningstiden för avloppsreningsverket blev ca 38,3 år jämfört med antaget 
27,5 år. Trots en högre reinvesteringskostnad har det bidragit till att hålla nere de årliga 
avskrivningarna. Omkring 63 % av de totala avskrivningarna för VA-verksamheten avser 
avskrivningarna för det nya avloppsreningsverket. 
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Räntekostnaderna för reinvesteringen för det nya avloppsreningsverket har varit 
omkring 25 % lägre än prognos i beslutsunderlaget. Trots en högre 
reinvesteringskostnad har en lägre snittränta för projektets finansiering bidragit till lägre 
räntekostnader för både projektet samt verksamheten. 

5.6 Resultatutveckling för bolaget 
 

5.6.1 Om bolagets resultatutveckling 

Bolagets verksamhet är idag organiserad inom tre affärsområden (tidigare sex 
affärsområden), där de underliggande verksamheterna såsom tidigare särredovisas. 
Fjärrvärmeverksamheten är fortsatt lokaliserad inom affärsområden Energi, vilket idag 
även innefattar vattenkraft och biogas. 

Bolagets verksamheter innefattar såväl kommersiell som taxefinansierad verksamhet, 
där bolagets ägardirektiv i form av soliditet och avkastning på totalt kapital räknas på 
bolagets samtliga verksamheter. Vid tidpunkten för beslut om EMC-projektet utgjordes 
avkastningskravet i ägardirektivet av avkastning på eget kapital, vilket enligt förändrat 
och nuvarande ägardirektiv i stället utgörs med avkastning på totalt kapital (vilket 
bedömts som ett mer robust finansiellt nyckeltal). 

Soliditet 

I enlighet med beskrivning i beslutsunderlaget har bolaget fortsatt att konsolidera 
verksamheten inför genomförande och idrifttagning av EMC-projektet. Bolagets 
ackumulerade resultat (obeskattade reserver) uppgick vid 2018 års utgång till ca 450 
mnkr jämfört med prognos om ca 300 mnkr. Avsättning till VA-fonden uppgick år 2018 
till 226 mnkr jämfört med prognos om 160–180 mnkr.   

Bolagets soliditet uppgick år 2020 till 10,6 % jämfört med prognos i beslutsunderlaget 
om ca 7–8 % efter genomförda reinvesteringar. En bidragande orsak till en stärkt 
soliditet var det ägartillskott på 450 mnkr som tillfördes bolaget i samband med 
bokslutet för år 2017. I samband med ägartillskottet genomfördes även en nedskrivning 
på 450 mnkr inom fjärrvärmeverksamheten.  

Under perioden efter beslut om EMC-projektet har verksamheterna fortsatt att utvecklas, 
och en rad andra investeringar och åtgärder har naturligt genomförts inom de olika 
verksamheterna. En sådan större investering är exempelvis anslutning av Fristad till det 
centrala fjärrvärmenätet, vilket utgjordes av en samförläggning av fjärrvärme- och VA-
ledningar från Borås till Fristad. 
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Kapitalkostnader (kostnader för avskrivningar och ränta) 

Avseende kostnader för avskrivningar för EMC-projektet har dessa varit lägre än 
prognosen i beslutsunderlaget. Trots en högre reinvesteringskostnad än prognos så har 
längre avskrivningstider än vad som antogs i beslutsunderlaget vägt upp. 
Avskrivningarna för nytt KVV och nytt ARV var år 2020 sammantaget ca 14 % lägre än 
prognos i beslutsunderlaget. En av anledningarna är att redovisningsreglerna har 
förändrats sedan beslutet om projektet, vilket inneburit generellt sett längre 
avskrivningstider än planerat. Bland annat har avskrivningstider för ledningar inom VA-
verksamheten ökat från 40 år till 70 år, vilket därför även bidragit till en längre 
medelavskrivningstid inom EMC-projektet som helhet. Även andra anläggningar i bolaget 
har fått ökade avskrivningstider. 

Gällande bolagets kostnader för avskrivningar för bolagets övriga verksamheter har 
dessa varit något högre än prognos, vilket beror på andra beslutade investeringar inom 
bolagets olika verksamheter och en generellt sett hög investeringstakt. De totala 
kostnaderna för bolagets avskrivningar har dock sammantaget varit helt i paritet med 
beslutsunderlaget, med en avvikelse under år 2020 på under 1 % mot prognos i 
beslutsunderlaget. 

Bolagets totala räntekostnader år 2020, dvs efter genomförda reinvesteringar, var 
omkring 45 % lägre än prognos i beslutsunderlaget beroende på betydligt lägre 
finansieringskostnader än prognos. Räntekostnaderna för nytt KVV och nytt ARV 
sammantaget var år 2020 ca 38 % lägre än prognos. Gällande projektets finansiering 
samt utfallet för bolagets räntekostnader så beskrivs även det under avsnittet om 
projektets finansiering. 

Resultat 

Bolagets resultat efter finansiella kostnader har jämfört med prognos i beslutsunderlaget 
utvecklats positivt, där bolagets resultat efter genomförda reinvesteringar har varit 
högre än i prognos. Beroende på genomförd nedskrivning inom fjärrvärmeverksamheten 
under år 2017 så var dock bolagets totala resultat under detta år kraftigt negativt. 

I enlighet med beslutsunderlaget var det planerat att reinvesteringarna skulle vara i full 
drift under år 2018. Pga. förseningar i projektet utgjorde år 2020 det första året med full 
drift för det nya kraftvärmeverket, varför resultat under år 2020 primärt utgör ett första 
och mer rättvisande jämförelse år. Det bör dock noteras att år 2020 var ett mycket 
varmt år, vilket innebar minskade fjärrvärmeleveranser, vilket i sin tur innebar en 
minskad omsättning och underliggande en negativ resultatpåverkan på bolagets som 
helhet. År 2020 var likväl det första året med full drift för det nya kraftvärmeverket, 
varför det naturligt bedöms utgöra en relevant jämförelse år. 
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Bolagets resultat efter finansiella kostnader har som beskrivet sammantaget varit bättre 
än redovisade prognoser i beslutsunderlaget. Bolagets resultat år 2020 uppgick till 52,3 
mnkr jämfört med 33,7 mnkr enligt prognos i beslutsunderlaget. Bolagets omsättning 
och underliggande driftresultat har varit lägre än förväntat, vilket dock i huvudsak vägts 
upp av lägre räntekostnader. Gällande bolagets omsättning så förväntas den år 2021 
vara helt i paritet med prognos.  

I diagram nedan redovisas resultatet med utfall för åren 2014–2020 och prognos för år 
2021, vilket jämförs med redovisad resultatprognos i beslutsunderlaget. 

På grund av den nedskrivning som gjordes under 2017 så redovisas för översiktens skull 
även ett diagram utan det negativa resultatet under 2017 (resultatet för bolaget år 2017 
var -298,1 mnkr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utfall och prognos för resultat och omsättning för bolaget. Resultatprognoser i enlighet 
med beslutsunderlag nov 2014. 
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Utfall och prognos för resultat och omsättning för fjärrvärmeverksamheten. 
Resultatprognoser i enlighet med beslutsunderlag nov 2014. Resultatredovisning exkl. 
nedskrivning 2017 (resultat 2017: -298 mnkr). 

5.6.2 Projektets finansiering samt inflationstakt 

Såsom beskrivet i bolagets beslutsunderlag har EMC-projektet till 100 % finansierats via 
upplåning via Borås Stads internbank. Enligt Kommunfullmäktiges beslut gällande EMC-
projekts genomförande samt projektets finansiering, så har delar av projektet 
finansierats via fast upplåning. Finansieringen av projektet har skett i takt med 
projektets genomförande, där fast upplåning har skett stegvis under projektet. Bolaget 
för även löpande dialog med Internbanken kring bolagets finansiering, och hur den bäst 
anpassas beroende på rådande marknadsförutsättningar och bolagets utveckling. 

Såväl marknadsräntor som inflationstakt har sedan beslut om EMC-projektet varit lägre 
än prognos, där både korta och långa marknadsräntor har varit mycket låga under 
perioden efter beslutet. Riksbankens reporänta har sedan beslut befunnit sig i intervallet 
-0,5 – 0,0 %. Inflationstakten (KPIF) har sedan beslutet i genomsnitt varit omkring 1,5 
%. Enligt Riksbankens senaste prognos förväntas en reporänta om 0,0 % till det tredje 
kvartalet 2024 samt att inflationstakten då ligger omkring 2,1 %.  

Det låga ränteläget har bidragit till att uppnå lägre räntekostnader än prognos i 
beslutsunderlaget, där bolagets räntekostnader sammantaget varit ca 45 % lägre. 
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Prognos i beslutsunderlaget var en kostnadsränta för bolaget på 3,8 % och en 
underliggande inflationstakt på 2,0 %.  

Av EMC-projektets slutkostnad på 3585 mnkr så har sammantaget 2500 mnkr 
finansierats via Kommuninvest med lån mot fast ränta. Den fasta upplåningen har skett 
med löptider om 5 - 30 år.  Bolagets genomsnittliga ränta för den fasta upplåningen 
uppgår till ca 2,6 %. Projektets resterande kapitalbehov (1085 mnkr) har finansierats via 
Internbankens ordinarie koncernkredit, där även bolagets övriga skulder är finansierat. 
Bolagets ränta via koncernkrediten uppgick till ca 1,0 % vid 2020 års utgång. Projektet 
har sammantaget till 70 % finansierats via fast upplåning och till 30 % via 
Internbankens koncernkredit. Den genomsnittliga kostnadsräntan för projektets 
finansiering uppgår till ca 2,1 % (räknat på projektets totala finansiering och 
koncernkreditens räntenivå vid 2020 års utgång), vilket kan jämföras med ansatt 
kostnadsränta i beslutsunderlag om 3,8 %.  

5.6.3 Sammanfattning bolagets ekonomiska utveckling 

Bolagets resultatutveckling har i enlighet med prognos i beslutsunderlaget utvecklats 
positivt, där bolagets årliga resultat efter genomförda reinvesteringar har varit högre än 
i prognos beroende på bland annat lägre räntekostnader och längre avskrivningstider.  

Bolagets soliditet är bättre än prognos i beslutsunderlaget, där bland annat 
ägartillskottet under år 2017 om 450 mnkr bidragit till en stärkt soliditet. Soliditeten för 
bolaget uppgick år 2020 till 10,6 %.  

Bolagets ägardirektiv omfattar idag förutom soliditet även avkastning på totalt kapital 
(tidigare avkastning på eget kapital). Bolagets avkastning på totalt kapital har varit lägre 
än underliggande prognos i beslutsunderlaget, och uppgick under år 2020 till 2,5 %. I 
och med att ägardirektivet vid beslut om projektet inte omfattade avkastning på totalt 
kapital, så redovisades det ej i beslutsunderlaget.  

Ett lägre rörelseresultat samt en högre balansomslutning än prognos har påverkat 
avkastningen negativt. En orsak till att avkastningen på totalt kapital är lägre än prognos 
är att bolagets investeringar utöver EMC-projektet har varit högre än prognosen i 
beslutsunderlaget.  
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Utfall och prognos för soliditet och avkastning på totalt kapital för bolaget. 
Resultatprognoser i enlighet med beslutsunderlag nov 2014. 

5.6.4 Kostnader för bolagets tjänster enligt Nils Holgersson-
undersökningen 

Varje år genomförs en studie där kostnader för fjärrvärme, vatten och avlopp samt 
avfallshantering i landets olika kommuner jämförs för en typfastighet, den så kallade Nils 
Holgersson-undersökningen.  

Enligt undersökningen står sig kostnaden för de tjänster som bolaget levererar bra i 
jämförelse med andra kommuner. Den sammantagna kostnaden för avfallshantering 
(Avfall), vatten- och avlopp (VA) samt fjärrvärme uppgick enligt resultat i 2020 års 
undersökning till 267 kr/kvm för Borås jämfört med 266 kr/kvm för Riket. Trots två 
omfattande nu genomförda reinvesteringar så ligger kostnaden för bolagets tjänster 
således enbart ca 0,4 % högre än medel i Riket. 

Kostnadsutvecklingen för fjärrvärme har varit lägre än förväntat i beslutsunderlaget, där 
kostnaden för Fjärrvärme i Borås år 2020 även ligger något under det nationella snittet 
(medel Riket 2020) 
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Kostnadsutvecklingen för vatten och avlopp har varit högre än förväntat i 
beslutsunderlaget, där kostnaden för VA i Borås år 2020 ändå ligger på det nationella 
snittet (medel Riket 2020). 

Kostnadsutvecklingen för avfallshantering har varit i paritet med förväntat i 
beslutsunderlaget, där kostnaden för Avfall i Borås år 2020 ligger något över det 
nationella snittet (medel Riket 2020). 

Kostnader för fjärrvärme, vatten och avlopp och avfallshantering för en typfastighet 
enligt Nils Holgersson-undersökningen. Jämförelse mellan Riket och Borås. Prognoser för 
år 2014 och 2018 i enlighet med beslutsunderlag nov 2014, samt utfall enligt 2020 års 
undersökning. 

6. Pågående tvist  

2020-12-23 skickade Borås Energi och Miljö AB in en påkallelse av Skiljeförfarande 
avseende en tvist mellan BEM och Serneke.  

Sernekes åtagande enligt Entreprenadkontraktet omfattade att projektera och uppföra 
den byggnad som ska innehålla utrustningen för kraftvärmeproduktion 
(”Entreprenaden”). Entreprenaden omfattar bland annat själva byggnaden med 
hjälpsystem. Produktionsutrustningen, som bland annat innefattar en fliseldad panna och 
en turbin med tillhörande processutrustning, ingår inte i Entreprenaden. Byggnaden 
täcker en markyta om ca 4 000 kvadratmeter och har en högsta höjd om ca 45 meter. 
Byggnadens ytterväggar har utförts med prefabricerade betongelement. 
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Enligt Entreprenadkontraktet skulle Entreprenaden ha varit färdigställd den 17 januari 
2019. Som beskrivs närmare nedan blev dock Entreprenaden färdigställd långt senare 
(och enligt särskilt avtalade villkor). Detta beror på såväl det väsentliga fel som är 
föremål för denna påkallelse som ett antal andra väsentliga fel.  

Entreprenadkontraktet förbjuder cellplast i konstruktioner ovan mark. I den 
brandskyddsbeskrivning som ingår i kontraktshandlingarna föreskrivs följande: 

Byggnadsmaterial 

Brännbar isolering (cellplast eller likvärdig) får ej nyttjas i konstruktionen. 

Vid de förhandlingar mellan Borås Energi och Miljö och Serneke som föregick 
kontraktstecknandet förtydligade Borås Energi och Miljö att förbudet i 
brandskyddsbeskrivningen mot cellplast ska gälla konstruktioner ovan mark, däremot 
inte konstruktioner under mark. 

Serneke har emellertid, trots det tydliga förbudet i kontraktshandlingarna, uppfört 
fasadelement som innehåller cellplast ovan mark. Detta gäller den del av byggnaden 
som kallas turbinhall och vissa andra delar samt sockeln för hela byggnaden. De aktuella 
fasadelementen består av s.k. sandwichelement.  

Det är ostridigt mellan parterna att det ovannämnda utförandet med cellplast i 
konstruktioner ovan mark utgör en avvikelse från det uttryckliga kravet i 
kontraktshandlingarna och därför är att anse som ett fel i den mening som avses i 
Entreprenadkontraktet.5 ABT 06, som utgör avtalsinnehåll, definierar ett fel som en 
avvikelse som innebär att en del av entreprenaden inte utförts alls eller inte utförts på 
kontraktsenligt sätt.  

Vid förekomst av fel är utgångspunkten enligt ABT 06 kap. 5 § 17 att entreprenören är 
skyldig att avhjälpa felet. Borås Energi och Miljö har begärt att Serneke ska avhjälpa 
cellplastfelet. Serneke har emellertid uttryckligen meddelat att man inte avser att 
avhjälpa detta fel. Serneke har gjort gällande att det i stället för felavhjälpande ska ske 
en reglering av kontraktssumman genom ett s.k. värdeminskning. Borås Energi och Miljö 
yrkande är att Serneke skall ersätta Borås Energi och Miljö ekonomiskt för utbyte av de 
felaktiga elementen.  

Under 2021 och 2022 skall parterna lämna in inlagor till skiljenämnden enligt fastställd 
tidplan som styrker partnernas inställning till hur felet skall regleras. Slutförhandlingar i 
Skiljenämnden är inplanerade till den 7, 9, 12 och 13 september 2022. 



En långsiktig investering i ekologiskt byggda 
hyresvillor belägna i sparad naturmark.

KÄLLSPRÅNGSVÄGEN
”En källa till visdom i skogsbrynet”



I serviceorten Viskafors, som är beläget ungefär 
en mil från Borås, ligger Viskaforshems senaste 
nybyggnation Källsprångsvägen. 
Det är 13 små villor byggda av korslimmat trä 
med en sorts modern timmerkonstruktion: 
massivträ i kombination med lös träfiberisolering, 
helt utan ångspärrar i konstruktionen. Fem av 
villorna har tegel på taket och åtta har tak av 
Reinzink.

Husen är byggda i fina naturmaterial med 
uteplatser och trappor av kalksten. 
Fasader i cederspån och verandor och detaljer i 
slitstarkt kärnfuru. Ett hus av kvalitet med 
material som andas.

Källsprångsvägen



Husen omringar ett naturligt 
vattendrag där dagvattnet bildar 
en vattenspegel i områdets 
hjärta. Spången över 
vattendraget skapar ett 
inbjudande promenadstråk 
mellan husen.

Den svängda vägen
som leder runt
området har inga raka
hörn eller korsningar
vilket skapar en
levande mjuk
trafikmiljö.

För att smycka området 
målades elskåpen av 
konstnären Sirgitta
Keiskander. 
Konstverken skyddas
av tvåkomponentlack 
för att stå emot väder 
och vind.

Källsprångsvägen



Välkommen till Källsprångsvägen 15!

När man går in genom entrédörren från Bovalls dörrbyggeri möts 
man av husets hjärta, köket. Köket är från Lidhults kök och interiör 
AB i Ljungby och är utrustade med inbyggnadsugn, kyl, frys, 
mikrovågsugn och induktionshäll från Electrolux. Huset värms upp 
av slingor i golvet via bergvärmeaggregat. Hyresgästen står själv 
för uppvärmning, avfallshantering och kostnad för vatten.

Längs gatan har varje hus en 
veranda och en ”mjölkpall” med 
plats för brevlåda, belysning och 
återvinningskärl. 

Varje hus är 84,6 kvadratmeter 
stort, rymmer tre rum och kök 
och har en uteplats på baksidan. 
Till varje hus hör ett förråd med 
elbilsladdare och motorvärmare.

Källsprångsvägen



Husets planlösning inbjuder till  
rundvandring och fönstrens placering 
släpper in dagsljus från alla håll. Det 
ena sovrummet kan även användas 
som kontor. Badrummet är helkaklat 
och utrustat med tvättmaskin och
torktumlare. Skåpsförvaring finns 
ovanför en praktiska bänk lämpad för 
exempelvis vikning av tvätt. 

Trä är genomgående ytskiktsmaterial även invändigt med målade 
paneler på väggar och synligt korslimmat trä i tak. Vardagsrummet 
bjuder på härligt dagsljus och är lika stort till ytan som sovrummet. 

I sovrummet finns en taklucka som leder upp till en inredd vind där 
det finns stora förvaringsmöjligheter.  

Källsprångsvägen



Källsprångsvägen

Fakta
Adress: Källsprångsvägen 1-15, Viskafors
Byggnadsår: 2021
Area: 84,6 kvm, totalt 1099,8 kvm
Hyra vid inflyttning 1 april 2021: 
9 889 kr/mån, kallhyra 
Hyra efter hyresförhandling 1 april 2022:
10 082 kr/mån, kallhyra
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Inredning av visningshuset: Norrgavel
Byggnadsentreprenör: Fristad Bygg

Viskaforshem AB har i många år stått fast vid strategin att hållbara 
material minskar underhållsbehovet. 

Att satsa på kvalitét minimerar kostnaderna över husens hela 
livslängd och hyrorna kan hållas nere. 

Projektets kostnadsfördelning:

Kostnad tomt: 2 300 000 kr
Kostnad mark: 3 403 790 kr
Kostnad markanläggning: 699 475 kr
Kostnad byggnation: 65 244 849 kr
Bidrag: - 6 927 375 kr
Totalkostnad: 64 720 739 kr

Budget:
Markköp: 2 300 000 kr
Projektering: 7 000 000 kr
Bidrag: - 7 000 000 kr
Upphandling mark med option på 13 hus:
9 550 000 kr ex. moms 11 937 500 kr
Anbud byggnation 13 hus:
40 157 000 kr ex. moms 50 196 250 kr
Totalt: 64 433 750 kr

2022-02-22 
Bilaga till årsredovisning författad av Annelie Jernberg
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