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 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 

förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är 
markerade med *. 

 
Tid Tisdag 18e juni 2019, kl. 13.30 
 
Plats Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås  
 
Kallas Per Månsson (M) 
 Sofia Bohlin (S) 
 Jan-Åke Carlsson (S) 
 Cecilia Kochan (S) 
 Soroush Rezai (L) 
 Katrine Andersson (M) 
 Elvira Löwenadler (M) 
 Robert Skånberg (SD) 
 
 Tobias Eng-Strömberg (S) 
 Jaana Ben Maaouia (S) 
 Tomas Fernfelt (S) 
 Alexander Andersson (C)   
 Matti Oinas (MP) 
 Sofia Sandänger (M) 
 Jessica Bjurén (M)  
 Lars Lyborg (KD) 
 Lars-Erik Johansson (SD) 
  
 Miljöchef Agneta Sander 
 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
 Personalföreträdare Anneli Nilsson 
 Personalföreträdare Johan Linderstad  
 
 
 
 
 
 
 
 Karl-Eric Nilsson (C)  Anette Bergqvist  
 Ordförande   sekreterare 
 

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på 
mknamnd@boras.se 

   - 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Elvira Löwenadler 
 samt tid för protokollets justering  2. Per Månsson (M) 

  3. Soroush Rezai (L) 
   2019-06-20 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
 - 
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6 Information                                                                         
  
6.1   Klimatkompensation och tjänsteresor Till handlingarna 
  Peter Rydberg 
 
6.2  Koldioxidbudget       Till handlingarna  
  Peter Rydberg 
 
6.3    Upphandling av diarie- och ärendehanteringssystem  Till handlingarna 
    Andreas Zalewski 
 
6.4    Inventering av förorenade områden Till handlingarna 
          Lina Löfqvist/Ilse Postma 
 
 
 
7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1  Strandskyddsdispens, Mjöshult 1:119 Godkänna med villkor 
 Ecos: 2019-2098 Matilda Chocron  
 
7.2 Strandskyddsdispens, Hunghult 2:21  Godkänna med villkor 
 Ecos: 2019-745 Anna Karlsson 
  
7.3 Strandskyddsdispens, Halla 1:73  Godkänna med villkor 
 Ecos: 2019-2097 Anna Karlsson  
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7.4 Yttrande till Mark- och miljödomstolen  Godkänna  
 Ecos: 2019-2184 Anna Karlsson  
 Omedelbar justering! 
 
 
8 Livsmedelskontroll 
  
 - 
 
 
9 Alkohol & Tobak  
  
9.1  *Åtgärd mot serveringstillstånd  Varning 
   Dnr. 36-2018-00386 Tillståndsenheten 

 
9. 2 *Ändring i serveringstillstånd  Godkänna med prövotid 
   Dnr. 51-2019-00009 Tillståndsenheten 

 
9.3  *Yttrande angående överklagan av beslut  Godkänna 
   Dnr. 16-2019-00383 Tillståndsenheten 

  Omedelbar justering! 
 
9.4  *Åtgärd mot serveringstillstånd  Återkallande av tillstånd 
   Dnr. 72-2018-00503 Tillståndsenheten 

 
 
 
10  Miljöstrategiska    
   
10.1  Detaljplan för del av Hestra Parkstad,.  Tillstyrka med synpunkter 
 Torpa-Hestra 4:4 m.fl. Johanna Johansson 
 Ecos: 2019-2082 
 
10.2  Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och  Tillstyrka  
 del av Viared 5:1 Johanna Johansson 
 Ecos: 2019-2137 
 
10.3  Detaljplan för Räveskalla 1:36  Avstyrka  
 Ecos: 2018-2820 Johanna Johansson 
 
10.4  Remiss – Strategi för Borås Stads friluftsliv  Godkänna  
 Ecos: 2018-2184 Anna Karlsson 
 
 
  
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Godkänna 
 Mjöshult 1:107 Matilda Chocron 
 Ecos 2019-1986 
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12 Administration 
 
12.1 Månadsuppföljning maj 2019 Godkänna 
 Ecos: 2019-519 Annelie Johansson 
  
12.2  Intern kontrollplan + riskanalys 2020 Godkänna 
 Ecos: 2019-2661 Andreas Zalewski 
  
12.3 Riktlinjer för resor, revidering Godkänna 
 Ecos: 2019-2210 Peter Rydberg 
  
12.4 Personalekonomisk redovisning Godkänna 
 Ecos: 2019-2058 Niclas Björkström 
 
12.5 Uppdrag som inte ingår i budget T1 2019 Godkänna 
 Ecos: 2019-2264 Niclas Björkström 
 
12.6 Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi Godkänna 
 Ecos: 2019-1195 Annelie Johansson 
 
 
13  Kurser och konferenser etc. 
  
 - 
 
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut maj 2019 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
 
 
15 Information från förvaltningen 
 
 15.1  Personalärenden   Information 
 
 15.2  Övrig information från förvaltningen Information 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
Matilda.chocron@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av hus 
med komplementbyggnader  
Sökande:  
Fastighet:  Mjöshult 1:119 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

nytt hus samt två nya komplementsbyggnader på fastigheten Mjöshult 1:119. På 
fastigheten finns idag 4 byggnader. Alla 4 ska rivas och 3 nya ska byggas. Placeringen 
av de nya husen följer i princip placeringen av de gamla, stugan närmast sjön ska inte 
ersättas. Huvudbyggnaden är större än den gamla och kommer vara ett modernt hus 
till skillnad från den enkla sommarstuga som står där idag. Den största delen av 
fastigheten är ianspråktagen som trädgård. I söder finns en liten remsa med mark av 
skogskaraktär, där växer hassel andra lövträd. I sluttningen framför huset ner mot 
sjön är markfloran artrik och där växer mycket liljekonvaljer. Ängen i sluttningen och 
stranden har idag betydelse för strandskyddets syften. Den bevuxna kanten längs 
fastigheten i söder och norr är viktiga spridningskorridorer för djur. Dessa ytor bör 
inte ingå i tomtplatsen, men de bör skötas på ett liknande sätt som de gör idag. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
nybyggnation av bostadshus med måtten 17,4 x 7,7 meter och 
komplementbyggnad/gäststuga, med måtten 9,0 x 7,7 meter,  och garage/bod, med 
måtten 6,5 x 7,9 meter enligt ansökan på fastigheten Mjöshult vid Säven, Borås 
kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

   
 
Villkor  
 

1. Arbete vid byggnation ska göras så att den stora eken skyddas. En markering 
ska göras i en radie på minst 5 meter, helst upp till 15 meter, runt trädets stam 
för att undvika skador på trädet och dess rötter under byggnation.  
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2. Ängen mellan tomtplatsen och sjön får ej skadas under byggnationen eller 
täckas med fyllnadsmassor. Den får inte heller skötas som gräsmatta eller 
privatiseras på annat sätt. 

 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 

§ om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 
2. 

 
Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 
nytt hus samt två nya komplementsbyggnader på fastigheten Mjöshult 1:119. Ansökan 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 maj 2019. Ritning och 
karta har bifogats ansökan. På fastigheten finns idag 4 byggnader. Alla 4 ska rivas och 
3 nya ska byggas. Placeringen av de nya husen följer i princip placeringen av de gamla, 
stugan närmast sjön ska inte ersättas. Huvudbyggnaden är större än den gamla och 
kommer vara ett modernt hus till skillnad från den enkla sommarstuga som står där 
idag. Sökanden beskriver att det är svårt att ha trafiken utanför den stora ekens krona 
vid byggtransporter eftersom det är enda vägen in. Grannen nedanför har sin passage 
genom sökandens trädgård, mellan huvudbyggnaden och gästhuset. På ängen finns en 
liten trall som det tidigare stått bikupor på, men som kan komma åter.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 21 maj 2019 besökt platsen. Den största 
delen av fastigheten är ianspråktagen som trädgård. I söder finns en liten remsa med 
mark av skogskaraktär, där växer hassel andra lövträd. I sluttningen framför huset ner 
mot sjön är markfloran artrik och där växer mycket liljekonvaljer. Ett stort träd har 
nyligen tagits ned vilket gör att markfloran kan förändras framöver. Någon kortklippt 
stig går från huset och nere till sjön samt till grannfastigheten. Vid sjön finns en 
naturlig strand som bitvis har terrasserats med stenar och har en liten pirformation. 
Små träd eller sly hålls borta vid den lilla stranden. En stor ek växer snett bakom 
huset.  
 

Underlag för beslut:  
Ansökan inkommen 2019-05-14 
Fotodokumentation från platsbesök 2019-05-21 
Komplettering inkommen 2019-06-03 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade husen ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras 
(7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens 
från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
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Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång till stranden och växt- och djurliv.  
 
Ängen i sluttningen och stranden har idag betydelse för strandskyddets syften. Den 
bevuxna kanten längs fastigheten i söder och norr är viktiga spridningskorridorer för 
djur. Dessa ytor får inte skadas vid byggnationen och bör inte ingå i tomtplatsen men 
de bör skötas på ett liknande sätt som de gör idag. Det finns heller inga hinder för att 
fortsätta ha bikupor placerade nere vid ängen.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen.  
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen slutar brukar Miljöförvaltningen 
finna det skäligt att förena dispensen med villkor om markering i tomtplatsgränsen 
med staket eller liknande, men i detta fall bedöms det inte passa in i landskapsbilden 
och skulle hindra passage till grannfastigheten, som inte har annan anslutningsväg. 
Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer inte att tas i anspråk genom 
de planerade byggnaderna. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter 
utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av byggnationen. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenliga med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnationen påbörjas. 
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
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Inom strandskyddat område får endast ett fåtal träd uppvuxna tas ner utan dispens. 
Ängen får fortsatt skötas som äng.  
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan  
3. Karta med tomtplatsavgränsning 
4. Fotodokumentation 
5. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



2019-2098
Mjöshult 1:119
 

Bilaga 1 Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



lila linje: visar tomtplatsen
gula rutor: visar  placering av nya byggnader (ej exakt skalenligt. 
 

Båtiläggsplats som har strandskyddsdispens

Tidigare iordningställd badstrand

Båtiläggsplats 2016, som ej har dispens

Röd yta visar rensat och muddrat område

Bilaga 2 situationsplan

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



Tomtplatsen avgränsas i stora delar av höjdkurva 162
 

Båtiläggsplats som har strandskyddsdispens

Tidigare iordningställd badstrand

Båtiläggsplats 2016, som ej har dispens

Röd yta visar rensat och muddrat område

Bilaga 3 tomtplatskarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

 

 
Figur 1Huvudbyggnad och komplementsbyggnader som ska rivas och byggas nya 



 
Sida 
2(5) 

Datum 
2019-06-03 

Dnr 
2019-2098 

 
 

 
Figur 2 Komplementsbyggnad som ska rivas men ej ersättas. Ängen syns mellan den klippta gräsmattan och sjön.  

 
Figur 3 Stor ek vid infarten till fastigheten, snett bakom huset i söder 
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Figur 4 Eken ska skyddas vid byggnation. 

 
Figur 5 Infarten till fastigheten mellan växthus och träd till vänster. Ekens stora skugga ses på marken. 
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Figur 6 De tre husen sett nerifrån sjön. 
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Figur 7 Stranden, tidigare terraserad 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av 
strand  
Sökande: Seglora byalag via  
Fastighet:  Hunghult 2:21 
 

Sammanfattning 
Seglora byalag har, via , sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att rusta upp stranden på fastigheten Hunghult 2:21. 
Miljöförvaltningen bedömer att ansökta åtgärder syftar till att förbättra och 
tillgängliggöra stranden för allmänheten och därmed kan ses som ett angeläget allmänt 
intresse. Under förutsättning att villkoren nedan följs bedömer Miljöförvaltningen att 
åtgärderna inte kommer att påverka livsvillkoren för växt- och djurlivet eller försämra 
allmänhetens tillgång till strandområdet. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
flytbrygga, med måtten 2,5 x 4 meter, bänk, förvaringsbox, med måtten (L) 2 x (B) 0,9 
x (H) 1,2 meter, samt utläggning av sand, maximalt 25 kubik enligt bilaga 3, på 
fastigheten Hunghult 2:21 vid Hungern, Borås kommun.  
 

  Endast den yta som anläggningarna upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
 
Villkor  
 

1. En informationsskylt ska sättas upp intill badplatsen med information om att 
allmänheten är välkommen att ta del av anläggningarna. 
 

2. Förvaringsboxen får inte förses med lås, utan ska vara öppen och tillgänglig 
för allmänheten.  
 

3. Flytbryggan får inte förankras på grundare område än 2 meter för att inte 
påverka botten och växt- och djurlivet negativt.  
 

4. Flytbryggan får inte vara konstruerad av cellplast (t.ex. frigolit), gamla 
kemtunnor eller annat material som kan påverka miljön eller vattenkvaliteten 
negativt. 
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Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

 
Redogörelse för ärendet 
Seglora byalag har, via , sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att rusta upp stranden på fastigheten Hunghult 2:21.  
De uppger att stranden i Hungern är en naturlig strandsand. På grund av att området 
genomgått ett generationsskifte är stranden kraftigt eftersatt. Kanten har numera gräs 
och lågt uppvuxen vegetation. Byalaget vill fräscha upp stranden genom att ta bort 
gräs som numera ligger ovanpå sanden samt lägga på ny sand. Sand kommer endast 
läggas på stranden och inte i vattenområdet. Uppskattningsvis kommer ca 25 kubik 
sand spridas ut på en sträcka av ca 20 meter. Sandlagret kommer bli ca 15 cm längst 
in och sen minskas succesivt till ca 1 cm mot vattenbrynet. En bit ut i vattnet vill 
Seglora byalag uppföra en flytbrygga där större barn kan hoppa från. De vill även 
uppföra en träbänk och en förvaringslåda där allmänheten kan förvara strandleksaker. 
I området bor 25 barn och tanken är att alla, både stora som små, ska kunna använda 
området och anordningarna.  
 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 mars 2019. 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 1 april 2019 besökt platsen.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Hungerns strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte 
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller 
anläggningar eller anordningar utföras om de hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses utanför området 
 
Den aktuella stranden ligger i en liten vik i Hungerns nordöstra del. Viken är 
långgrund med sandig botten. På stranden har gräs och små buskar etablerats. Här 
finns gott om stenblock och berg i dagen.  
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Miljöförvaltningen bedömer att ansökta åtgärder syftar till att förbättra och 
tillgängliggöra stranden för allmänheten och därmed kan ses som ett angeläget allmänt 
intresse. 
 
För att anordningarna ska vara tillgängliga för allmänheten och inte upplevas som 
privata och avhållande bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen 
med villkor om att en skylt ska sättas upp i anslutning till stranden med information 
om att platsen och anläggningarna är tillgängliga för allmänheten, samt att 
förvaringsboxen inte får förses med lås. 
 
Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små 
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen 
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen 
eller andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas. För att inte 
påverka botten och växt- och djurlivet får flytbryggan inte förankras på grundare 
område än 2 meter. 
 
Under förutsättning att villkoren ovan följs bedömer Miljöförvaltningen att 
åtgärderna inte kommer att påverka livsvillkoren för växt- och djurlivet eller försämra 
allmänhetens tillgång till strandområdet. Miljöförvaltningen anser att dispens är 
förenligt med strandskyddets syften och att ovan nämnda omständigheter utgör 
särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 
 
Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap 
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte 
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andra bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna 
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras med Länsstyrelsen. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta  
3. Foton 
4. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

 
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Figur 1. Utläggning av sand kommer ske inom markerat område. 
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Figur 2. Foto från platsbesök 1 april 2019. 

 

 
Figur 3. Foto från platsbesök 1 april 2019. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad  
Sökande:  
Fastighet:  Halla 1:73 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en komplementbyggnad på fastigheten Halla 1:73. Hela fastigheten bedöms utgöras 
av ianspråktagen tomtmark. Miljöförvaltningen bedömer därmed att 
komplementbyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsen ska markeras enligt bilaga 2.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad, med måtten 3,9 x 3,9 meter, på fastigheten Halla 1:73 vid 
Frisjön, Borås kommun.  
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt väst, nord och öst, enligt bilaga 2, markeras med staket, 
häck, mur eller motsvarande. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 

§ om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 
2. 

 
Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 
en komplementbyggnad i form av enkel friggebod på 14,7 kvm på fastigheten Halla 
1:73. Byggnaden kommer uppföras på gräsmatta. Ingen utfyllning eller grävning 
kommer att krävas. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom 
den 14 maj 2019. Situationsplan har bifogats ansökan. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade komplementbyggnaden ligger inom Frisjöns 
strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område 
får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är 
förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet 
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området genom väg, bebyggelse eller annan exploatering är väl avskild från 

strandlinjen.  
 
Fastigheten Halla 1:73 ligger i nordöstra delen av Frisjön och utgörs av ca 1119 kvm. 
I väst, nord och öst gränsar fastigheten till naturmark och i syd mot en mindre väg, 
naturmark och Frisjön. Hela fastigheten bedöms utgöras av ianspråktagen tomtmark. 
Miljöförvaltningen bedömer därmed att komplementbyggnaden kommer att uppföras 
på en plats som redan är ianspråktagen.  
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en 
komplementbyggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras i väst, nord 
och öst, enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret följs bedömer 
Miljöförvaltningen att komplementbyggnaden inte kommer att utöka det område som 
kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av byggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas. 
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Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 3. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan  
3. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående 
överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-12-04, dnr 505-
27786-2018, angående om att åtgärder inte kräver 
strandskyddsdispens på fastigheten Asklanda 1:14 i Borås 
kommun 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har inga invändningar till att de tre vittnena hörs. 
Miljö- och konsumentnämnden har inget ytterligare att anföra i sak utan hänvisar till 
tidigare utredning, tjänsteskrivelser och protokoll från Miljö- och 
konsumentnämnden.  
 

Ärendet 
 har, via sitt ombud Monika Vulin, åberopat kompletterande muntlig 

bevisning i form av tre vittnesförhör till sin överklagan av Länsstyrelsens beslut 2018-
12-04, dnr 505-27786-2018. Personerna ska höras om sina iakttagelser rörande 
tomten och hur tomten varit inhägnad. Mark- och miljödomstolen har förelagt Miljö- 
och konsumentnämnden att senast 19 juni 2019 yttra sig över inkommen 
komplettering. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 
 

Bilaga 
Skrivelse från Mark- och miljödomstolen M 5091-18 R10 
 

Beslut skickas till 
Mark- och miljödomstolen, med angivande av domstolens målnummer M 5091-18 
mmd.vanersborg@dom.se 
 

mailto:mmd.vanersborg@dom.se


 

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

FÖRELÄGGANDE 

2019-05-24 
Aktbilaga 24  
 
Mål nr 
M 5091-18 

 
R10 

 Anges vid kontakt med domstolen 
 

 
Dok.Id 439193 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 1070     
462 28 Vänersborg 
 

Hamngatan 6 0521-27 02 00  0521-27 02 80 måndag–fredag 
08:00–16:00 
 

E-post: mmd.vanersborg@dom.se 

www.vanersborgstingsratt.domstol.se 

 

  
Miljö- och konsumentnämnden i 
Borås stad 
501 80 Borås 

 
 

  Naturskyddsföreningen i Borås m.fl. 
angående överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-12-04, dnr 505-27786-2018, 

angående om att åtgärder inte kräver strandskyddsdispens på fastigheten Asklanda 

1:14 i Borås kommun 
___________________________________________________________________ 

 

Ni föreläggs att yttra Er över innehållet i bifogad handling, aktbilaga 23, 
senast den 14 juni 2019. 
 
Av yttrandet ska framgå om Ni medger eller motsätter Er det som yrkas i målet. Om Ni 
motsätter Er yrkandet bör Ni ange skälen för detta. Ni bör också ange om Ni har några 
bevis som Ni vill hänvisa till. 
  
 
 
Ert yttrande ska vara skriftligt och sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via 
e-post. I yttrandet ska Ni ange domstolens målnummer M 5091-18. 
 
Om Ni inte yttrar Er kan målet ändå komma att avgöras. 
 
Om Ni har frågor om målet kan Ni få upplysningar av undertecknad. 
 
 
 
 
Annica Waldebro 
Telefon 0521-270 386 
 
 
 
 
 



VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
R10

INKOM: 2019-05-20
MÅLNR: M 5091-18
AKTBIL: 23
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för del av Hestra Parkstad Torpa-Hestra 4:4 mfl  
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2014-1269) 
 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk 
uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och 
arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden inom gamla 
Hestra by.  
 
Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Detta 
säkerställs genom att kommunen förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en 
eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. 
 
Miljöförvaltningen har i planprogramsarbetet för Hestra arbetat för att naturvärdena 
ska värnas i detta område så långt som är möjligt. Rivning av ladan kan innebära att 
eventuella arter som huserar i den påverkas. Omfattas dessa av skydd kan tillstånd 
behöva sökas och rivning styras till tidpunkter som Länsstyrelsen meddelar lämpliga.  
 
Miljöförvaltningen förordar åtgärder för att gynna cykling om avsteg från 
parkeringsreglerna görs. I vårt yttrande över planprogram för Hestra yttrade vi oss 
över vikten av att förlägga parkering under mark istället för markparkeringar. Detta 
yttrande kvarstår då förslaget enbart redovisar markparkeringar/carport. 
 
En bullerutredning behöver också tas fram.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås att tillstyrka planförslaget under förutsättning 
att förvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Planområdet ligger väster om Sonatgatan inom stadsdelen Hestra. Planområdets 
storlek är ca 5500 kvadratmeter och består av ängsmark med visst inslag av 
bebyggelse.  
 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk 
uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och 
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arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden inom gamla 
Hestra by.  
 
Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga naturvärden. Detta 
säkerställs genom att kommunen förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en 
eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer att tas i 
anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen. Planen skall tydliggöra 
fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplan. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Natur 
Miljöförvaltningen har deltagit i tidigare planprogramsarbete för Hestra, som nu är 
pausat, och i det yttrat sig över vikten av att på fastigheten Torpa-Hestra 4:4 bevara 
ängsmark och säkra de gröna stråken så att funktionen av dessa inte försämras. 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planförslaget har dessa intentioner. Dock krävs 
kompensationsåtgärder eftersom område som omfattas av grönområdesplan 
exploateras.  
 
Rivning av ladan kan innebära att eventuella arter som huserar i den påverkas. 
Omfattas dessa av skydd kan tillstånd behöva sökas och rivning styras till tidpunkter 
som Länsstyrelsen meddelar lämpliga. Ytterligare kompensationsåtgärder kan bli 
aktuella. 
 
Underlaget för planprogrammet Hestra, som föregått detaljplanearbetet, finns här: 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
byggprojekt/hestravaxer/planprogramforhestra.4.2eb8bcd11596bfb22a1ec7a2.html 
 
Trafik 
Miljöförvaltningen förordar åtgärder för att gynna cykling om avsteg från 
parkeringsreglerna görs. Mot centrum tar du dig ungefär lika snabbt på cykel som 
med bil. Andra viktiga målpunkter (ex. Viared, SÄS) nås under halvtimme med cykel, 
marginellt längre med buss. I vårt yttrande över planprogram för Hestra yttrade vi oss 
över vikten av att förlägga parkering under mark istället för markparkeringar. Detta 
yttrande kvarstår då förslaget enbart redovisar markparkeringar/carport.  
 
Buller 
En bullerutredning behöver tas fram för området då informationen som hänvisas till 
är föråldrad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/byggprojekt/hestravaxer/planprogramforhestra.4.2eb8bcd11596bfb22a1ec7a2.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/byggprojekt/hestravaxer/planprogramforhestra.4.2eb8bcd11596bfb22a1ec7a2.html
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Agneta Sander  Johanna Johansson 
Miljöchef  Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hestratorpahestra44.5.560f4754158
d3176d4056909.html  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hestratorpahestra44.5.560f4754158d3176d4056909.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hestratorpahestra44.5.560f4754158d3176d4056909.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hestratorpahestra44.5.560f4754158d3176d4056909.html


VI HAR 
PLANER 
FÖR DITT 
OMRÅDE
och vi vill gärna veta 
vad du tycker om dem 
Till och med 14 Juni  
har du möjlighet att tycka till 
om en ny detaljplan för ditt 
närområde. Den 3/6 hålls också 
ett samrådsmöte i Hestra 
Midgårdsskolans matsal.

Du kan läsa mer och ta del av alla handlingar här: 
http://www.boras.se/detaljplan  
eller besök oss på Stadshuset, plan 6, Kungsgatan 55 
Du kan även ringa 072-142 42 28 eller 033-35 84 25  
så får du prata med ansvarig handläggare.



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL BN2014-1269 
BN2014-1269  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa 
Hestra 4:4, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 maj–14 juni.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap 
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara 
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen 
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida 
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  

Planområdet ligger i Hestra by i stadsdelen Hestra, norr om Symfonigatan intill 
Sonatgatans vändplats. Områdets storlek är cirka 5 500 kvadratmeter och består 
av ängsmark med visst inslag av bebyggelse i form av en lada. 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Hestra Midgårdskolans matsal, 3 juni kl. 17:30–19:00. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 14 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens  
diarienummer (BN2014-1269), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se 
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-09   



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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2019-05-22 
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2019-002137 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1 
(Söder om Viaredsmotet) – Samråd (BN 2018-053)  
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra 
trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och 
optimera ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksamheter, samt att 
göra parkmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. 
Ytterligare ett syfte är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med 
varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i 
planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på förtätning av redan exploaterad yta och våra tidigare 
synpunkter i planarbetet har arbetats in i handlingarna. Förvaltningen understryker 
vikten av fortsätta öka möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt till platsen samt inte 
utvidga handel i området utan styra denna till centrum.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförslaget.  
 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna samt att förbättra 
trafikmiljön internt i området. Syftet är också att göra det möjligt att utöka och 
optimera ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksamheter, samt att 
göra parkmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare infartsvägen tagits bort. 
Ytterligare ett syfte är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med 
varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i 
planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared. 
 
Detaljplanen innebär att gatan som går i området, och som tidigare var infart från 
Viaredsmotet till hela Viared, inte längre är en kommunal lokalgata. Det betyder att de 
fastighetsägare som behöver använda gatan för att komma till sina fastigheter i 
området tillsammans får bestämma hur den ska se ut och sköta om den, i en så kallad 
gemensamhetsanläggning. 
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Förslaget kan innebära att ytterligare yta blir asfalterad och befintliga träd kan tas ned. 
Om den biotopskyddade allén påverkas krävs dock tillstånd från Länsstyrelsen.  
 
Marken kan vara förorenad, men planförslaget medger ingen känslig markanvändning 
så därför krävs inga ytterligare utredningar i planeringsskedet. Hantering av massor 
ska anmälas till Miljöförvaltningen och asfalt som tas bort ska provtas och 
omhändertas i enlighet med gällande riktlinjer. 
 
En skyddszon på tio meter till två 130 kV elledningar införs vilket innebär att det 
enda som tillåts är mindre teknik- och komplementbyggnader som förråd eller 
liknande samt markparkering inom den zonen. Marknivåerna får inte heller ändras 
hur som helst på grund av elledningarna.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på förtätning av redan exploaterad yta och våra tidigare 
synpunkter i planarbetet har arbetats in i handlingarna. Förvaltningen understryker 
vikten av fortsätta öka möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt till platsen samt inte 
utvidga handel i området utan styra denna till centrum.  
 
 
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/viaredvindbron12och3ochdelavvia
red51mflsoderomviaredsmotet.5.31623b7d16193fd58033e852.html  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/viaredvindbron12och3ochdelavviared51mflsoderomviaredsmotet.5.31623b7d16193fd58033e852.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/viaredvindbron12och3ochdelavviared51mflsoderomviaredsmotet.5.31623b7d16193fd58033e852.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/viaredvindbron12och3ochdelavviared51mflsoderomviaredsmotet.5.31623b7d16193fd58033e852.html


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
PL 2019-06 
BN 2018-053  

 

Inbjudan till samråd för Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 
och del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 20 maj–23 juni.  

 

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på 
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är 
också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för t.ex. 
biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra 
parkmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare 
infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte är att knyta ihop 
befintliga och planerade cykelbanor med varandra. Ett annat 
syfte är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i 
planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared. 
 
Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 (R40) 
och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort. 
Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området 
består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs av 
kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett 
företag med servicebutik och tankstation. Området avgränsas åt 
sydöst av den privatägda fastigheten Viared 8:14. Åt sydväst 
avgränsas planområdet av Viaredsvägen respektive Företagsvägen. 
 
För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. 
Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna anger bostäder 
respektive natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området. 

 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer inte att hålla något samrådsmöte för den här detaljplanen om intresset inte visar sig vara mycket stort. 
Däremot svarar vi gärna på frågor via telefon, e-post eller personligt möte. Vid behov går det bra att boka möte 
även efter kontorstid. Kontakta i första hand Paulina Bredberg för att boka möte. Kontaktuppgifter hittar du 
längre ner. 

 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 23 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2018-053), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
PL 2019-06 
BN 2018-053  

 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

     

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se  

Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se  

 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-17 
  

mailto:paulina.bredberg@boras.se
mailto:jonatan.westlin@boras.se


 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Räveskalla 1:36 (Badstrandsvägen) - 
Granskning 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2015-022) 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med sex avdelningar i 
stadsdelen Sjömarken.  
 
Sedan samråd har riskutredningen förtydligats och uppdaterats. Miljöförvaltningen 
föreslår därför att ett skyddsavstånd om 50 meter till järnvägen hålls från 
förskolegården (utemiljön) för att reducera riskbidraget för utemiljön ytterligare och 
öka känslan av trygghet. Den breddade trottoaren kommer troligen samnyttjas av 
fotgängare och cyklister och därför kan det vara lämpligt att avsätta halva till 
cykelbana, redan från början, för att minska konflikter mellan cyklister och 
fotgängare. Skyltning om tider för samnyttjande av eventuell pulkabacke/andra ytor 
behöver finnas för att undvika framtida konflikter, då allmänheten normalt sett inte 
har tillgång till förskolors gårdar. Lekytorna bör naturanpassas och miljöanpassade 
materialval användas. Oljeavskiljning ska finnas på parkeringsytor över 30 platser. 
Dagvattnet går rakt ut i badsjön efter fördröjning i ett befintligt dike.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås avstyrka planförslagets nuvarande 
utformning.  
 

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med sex avdelningar i 
stadsdelen Sjömarken. Under planens genomförande kommer åtgärder att vidtas för 
att kompensera för ianspråktagandet av grönytor inom planområdet. 
 
Badverksamheten, som bedrivs sommartid för barn och unga, använder idag den 
öppna gräsytan som planläggs, men det finns möjlighet att iordningsställa och att 
använda andra ytor söder om Badresors lokal. Planförslaget innebär att befintlig 
angöringsväg till Badresors lokal kommer samnyttjas med förskolan och behöver 
breddas söderut, vilket detaljplanen möjliggör.  
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Kullen öster om skolområdet används idag som pulkabacke. Inhägnandet av 
förskolegården görs så att pulkabacken fortsatt kan användas. Det innebär att backen 
integreras i förskolegården och att den är tillgänglig för allmänheten på kvällar och 
helger. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Tidigare arbete 
Miljö- och konsumentnämnden har i samband med samrådet och planarbetsgrupp 
yttrat sig. Frågor som varit extra viktiga att hantera är naturfrågor, buller – och risk 
från järnväg. Att verksamheten samlokaliseras med idag förekommande 
sommarverksamhet har inneburit stort fokus på trafikfrågor, tillhandahålla 
cykelparkeringar och förbättra bilparkeringarna som redan idag nyttjas av besökare.   
 
Dagvatten 
Det finns ett dike sydväst om parkeringen som har sitt utlopp i Viaredssjön, söder om 
planområdet. Diket kommer fortsatt att användas för avledning och fördröjning av 
dagvatten från planområdet. Oljeavskiljning krävs vid över 30 parkeringsplatser. Det 
innebär att den idag, redan hårdgjorda parkeringsytan, behöver få någon form av 
oljeavskiljning. Bör den grusade ytan som nyttjas redan idag som extra parkeringsplats 
sommartid hårdgöras för att kunna avskilja olja eller är det bättre för barn som nyttjar 
den som bollplan att den är grusad för att minska exponering av eventuella 
föroreningar vid lek? Släckvatten ska också förhindras rinna ut i sjön.  
 
Trafik 
På Badstrandsvägen blandas cykeltrafik med annan fordonstrafik. En bred trottoar 
kommer att förlängas ner till planområdet. Miljöförvaltningen förmodar att denna 
trottoar kommer samnyttjas av gående och cyklister, även om det inte är tänkt så från 
början, och därmed kan det vara lämpligt att avsätta halva till cykelbana för att minska 
konflikter mellan cyklister och fotgängare.  
 
Riskutredning har förtydligats 
Sedan samrådet har riskutredningen förtydligats och planbestämmelser finns om att 
bullervall och skydd mot risk ska införas. Riskutredningen angav att riskreduktionen 
var liten för utemiljön oavsett om skyddsåtgärder gjordes eller ej. Dock skulle ett ökat 
avstånd från järnvägen reducera risken för utemiljön ytterligare. För inomhusmiljön 
var skillnaden dock större, vilket motiverade föreslagna skyddsåtgärder.  
 
Skyddsavstånd förskolegård 
Enligt planhandlingarna finns mer utrymme för förskolegården än vad som ”krävs”. 
Miljöförvaltningen föreslår därför att förskolegårdens yta reduceras ytterligare, med 
staket, så att den håller ett ”skyddsavstånd” om minst 50 meter till järnvägen. Detta 
reducerar dock möjligheten att nyttja pulkabacken som idag. Den blir troligtvis inte 
lika ”lång”. Möjligen kan föreslagen förskoletomt då utökas i söder, om man 
fortfarande vill ha en stor förskolegård. Det innebär i sådana fall att man får flytta 
vägen söderut och tänka om lite kring badresors ytor. Även om dessa ytor är viktiga, 
så används de en begränsad tid på året. Skyddsåtgärderna för att minimera risk från 
järnväg krävs fortfarande då huset lokaliseras inom 50 meter från järnväg; men då har 
riskbidraget för utemiljön reducerats så mycket det går utan att byta lokalisering helt, 
vilket kan öka känslan av trygghet ytterligare.   
 
I planhandlingen besvaras Räddningstjänstens tidigare yttrande med att ” I övrigt så 
kommer det i huvudsak vara en utformningsfråga, att gården utformas på ett sätt så att gården 
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längst från spåren blir mest attraktiv för lek.” Detta anser vi inte är en tillräcklig åtgärd. Så 
länge det inte är staket som avgränsar kommer barn att röra sig på hela ytan.  
 
Pulkabacke 
För att tydliggöra att allmänheten får använda pulkabacken behöver skyltning ske 
med exempelvis tider eller liknande, när detta kan ske, för att undvika framtida 
konflikter då allmänheten normalt sett inte har tillgång till att använda förskolors 
gårdar. Ett scenario skulle kunna vara att äldre barn kommer och vill använda backen 
efter skolan, eller under skollov på dagtid, när förskoleverksamheten fortfarande är 
igång.  
 
Utemiljö och lekutrustning 
Miljöförvaltningen ser helst att förskolans utemiljö och lekutrustning föreslås vara 
naturanpassad med medvetna materialval. Även om detta inte är möjligt att reglera i 
detaljplanen bör det omnämnas i planhandlingarna och diskuteras vidare. Att 
naturanpassa utemiljöer och lekutrustning är ett arbete som Borås Stad också behöver 
arbeta med på lång sikt, i samverkan mellan flera olika kompetenser, för att hitta 
lösningar som både är tillgänglighets- och miljöanpassade.  
 
 
 
 
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstr
andsvagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html 
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrandsvagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrandsvagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrandsvagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html


 
SAMRÅD Nämndbeslut  
BN2015-022  § SBN 2018-235 
 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 
1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 8 oktober – 5 november 2018.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex 
avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen 
Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för 
rekreation och badresors aktiviteter.  
 
Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller för 
området (P453, laga kraft 1955 och P711 laga kraft 1979) anger 
Friluftsbad som markanvändning. Genomförandetiden för dessa 
planer har gått ut. Området mellan Sjömarkens badplats och 
järnvägen pekas ut som natur- och rekreationsområde i 
Översiktsplanen för Borås, antagen 2018, och har klass II i 
kommunens grönområdesplan. Förslaget innebär att en mindre del 
av detta grönområdet tas i anspråk. Kommunen bedömer att 
områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt.   
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås samt i Sandareds bibliotek, Skolvägen 9. Ring 
gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller 
läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i badresors lokal vid Badstrandsvägen 8, tisdag 16 oktober,          
kl. 17.30–19.30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2015-022), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter 
digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post 
till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 07 07 72 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se  
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033 35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-05 
  

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Strategi för Borås Stads friluftsliv 
Yttrande till Fritids- och folkhälsonämnden, FOFN 2019-00047 
 

Sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till strategi för Borås Stads 
friluftsliv som Miljö- och konsumentnämnden har fått möjlighet att yttra sig över. 
Strategin är i linje med det naturvårdsarbete som bedrivs på Miljöförvaltningen. Miljö- 
och konsumentnämnden tillstyrker Strategin för Borås Stads friluftsliv. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Strategin för Borås Stads friluftsliv. 
 

Ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till strategi för Borås Stads 
friluftsliv som Miljö- och konsumentnämnden har möjlighet att yttra sig över.  
 
Borås är en växande kommun. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen 
för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och 
nya friluftsområden, för dagens och kommande generationer. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det fortsatta 
konkreta arbetet. 
 
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen är positiv till att en strategi för Borås Stads friluftsliv tas fram. 
Strategin är i linje med det naturvårdsarbete som bedrivs på Miljöförvaltningen. Bland 
annat vill strategin säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden 
vid framtagandet av detaljplaner, säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med 
tidigt i planeringen av bebyggelse och av friluftsområden, vårda naturen och 
friluftsområden så att de är välskötta men utan att städa bort naturvärden samt sprida 
kunskap om allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  
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Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
Strategi för Borås Stads friluftsliv 
 

Beslut skickas till 
Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 
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Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 
 

  

 

Strategi för Borås Stads friluftsliv  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.                

Ärendet i sin helhet 
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och 
leder och cykelplanen. 
 
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten.  
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För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 
ideella organisationer.  
 
Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 
målgrupper. Strategin fokuserar på att: 

- Öka tillgängligheten för alla 
- Planera rätt med friluftslivet i fokus 
- Vårda naturen och friluftsområdena 
- Anpassa utbudet utifrån olika behov 
- Anpassa informationen 
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 
2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stads nämnder och bolag  
 

 

 

Håkan Eriksson  
Ordförande 

Tommy Jingfors  
Förvaltningschef 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 
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24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 

26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

28. Borgstena IF 

29. Borås Fältrittklubb 

30. Borås Gif 

31. Borås Skidlöparklubb 

32. Bredareds IF 

33. Brämhults Ryttarsällskap 

34. Dalsjöfors Goif 

35. Hestra IF 

36. IK Ymer 

37. Kakas Ridklubb 

38. Rydboholms SK 

39. SOK 68 Sandared 

40. Tämta Ridklubb 

41. Boråskretsen av Scouterna 

42. Borgstena Hembygdsförening 

43. Bredareds Hembygdsförening 

44. Dannike Hembygdsförening 

45. Fristads Hembygdsförening 

46. Gingri Hembygdsförening 

47. Hedareds Byalag 

48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid 

49. Kinnarumma Hembygdsförening 
50. Ljushults Hembygdsförening 

51. Rångedala Hembygdsförening 

52. Sandhults Hembygdsförening 

53. Seglora Hembygdsförening 

54. Tämta Hembygdsförening 

55. Viareds Natur och Hembygdsförening 

56. Vänga Hembygdsförening 

57. Äspereds Hembygdsförening 
58. Borås NSF-scoutkår 
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59. Kinnarumma Scoutkår 

60. Brämhults Scoutkår 

61. Dalsjöfors Scoutkår 

62. KFUM/K Scoutkår Borås  

63. KFUM/K Scoutkår Fristad 

64. S:T Örjans Scoutkår Borås 

65. Sandareds Scoutkår 

66. Stiftelsen Borås Scoutkår 

67. Viskafors Scoutkår 

68. Studiefrämjandet Sjuhärad 

69. Medborgarskolan  

70. Sensus Studieförbund 

71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

72. Friluftsfrämjandet Borås 

73. Odenslunds 4H-gård 

74. Unga Örnar Borås 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:FF.diarium@boras.se
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och 
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX 
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och 
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd 
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden 
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin 
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens 
och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000 
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och 
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på 
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

Tillgänglig natur för alla 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

• Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer. 

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid 
 framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av  
bebyggelse och av friluftsområden.

Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,  
kultur- och naturvärden. 

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär  
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv 
anpassat för barn och unga. 

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.  

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till 
naturområden och friluftsanläggningar. 

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Mjöshult 1:107 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

restaurering av betesmark och bete på fastigheten Mjöshult 1:107.  
ansöker om ett bidrag på 85000 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 75000kronor 
för stängsling. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 75000 
kronor för stängsling och restaurering av betesmark på fastigheten Mjöshult 1:107.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Betesrådgivningens och hamlingsrådgivningens anvisningar ska följas.  
 
Av bidraget betalas 75%, dvs 56250 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 18750 kronor efter slutbesiktning av projektet. Bidraget avser 
kostnader exkl moms då moms regleras i sökandes näringsverksamhet.  
 
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Underlag för beslut 
Ansökan med kartor och projektbeskrivning: 2019-05-02 
Rådgivning om natur och kulturmiljövärden och restaurering av betesmark, 
Länsstyrelsen: 2019-05-02 
Rådgivning om natur och kulturmiljövärden, hamlade träd 2019-05-02 
Platsbesök 2019-05-27 
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Ärendet 

 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 
restaurering av betesmark, stängsling restaureringshamla askallé samt för 5 får på 
fastigheten Mjöshult 1:107.  söker bidrag på 85000 kronor.  
 
Den 27 maj var beredningsgruppen för naturvårdsfonden på plats och fick projektet 
beskrivet av  som också bor på fastigheten. Restaureringshamling och 
restaurering av betesmarken med främst nedtagning av uppväxta träd samt slyröjning 
är de åtgärder som sökanden har som egen medfinansiering i projektet. Markerna på 
fastigheten har varit betesmarker och åkermarker i ett gammalt traditionellt jordbruk 
med kor fram till på 70-talet. Därefter har stora delar av främst betesmarkerna vuxit 
igen. På fastigheten finns flera hamlade träd, främst askar som tyvärr drabbats av 
askskottsjukan. Det finns också två hamlade björkar som idag har vuxit ut till så 
kallade ”kandelaberträd” på grund av att hamlingen avslutats.  
Markfloran i området är artrik och vissa trädbevuxna dungar av fastigheten finns 
rikligt med liljekonvalj. Där träden stått för tätt i de gamla betesmarkerna är 
markfloran fattig, men med ljusinsläpp så kommer där börja växa mer.  

 har påbörjat restaureringen av betesmarkerna genom att försiktigt avverka 
träden i området i enlighet med de råd de har fått av Länsstyrelsen.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
På fastigheten hittades de främmande invasiva arterna lupiner och kanadensiskt 
gullris. Det är viktigt att nu i tidigt skede hålla efter dessa växtarter då de annars kan 
sprida sig väldigt fort och konkurrera ut den naturliga floran i de värdefulla artrika 
betesmarkerna.  
 

 berättade att det finns hasselmöss i området och därför viktigt att bevara 
låga täta bestånd med buskar i större grupperingar. Gärna bärande buskar så som 
hallon, hassel, ek och bok med mera.  
 
Om möjligt ska en ny betesrådgivning göras med Länsstyrelsen när det går att se vilka 
växter som kommer upp. Det kan vara ytor som inte bör betas förrän efter blomning 
och frösättning. Det är också viktigt att känna till vilka ytor som skulle vara bra att 
sköta som äng, om ni skulle ha möjlighet att sköta ängsytor genom slåtter. Det är 
positivt om det går att även få in bete med nötdjur då de betar på ett annat sätt och 
även ger en större markstörning som gör att frön gror lättare.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 75000 kronor för stängsling.   
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Agneta Sander Matilda Chocron  
Miljöchef Kommunbiolog 

 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Fotobilaga 

 
Beslut skickas till 

 
 



Mjöshult 1:107
 

Bilaga 1. Översiktskarta

1500m10005000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:50000



Mjöshult 1:107

3

2

1

Bilaga 2. Detaljkarta

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:2000
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads Naturfond 

Händelse Besök 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning maj 2019 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budgetuppföljning med helårsprognos och 
redovisar denna för nämnden.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för maj 2019 med 
helårsprognos.  
 

Agneta Sander Annelie Johansson  
Miljöchef Förvaltningsekonom  

 
Bilaga 
Månadsuppföljning mars 2019 



 
10-dagars, 2019-05  
Miljö- och konsumentnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 
  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 310 1 040 433 437 -4 0 

Förvaltningsledning 870 1 862 775 720 55 0 

Verksamhetsstöd 1 923 6 625 2 760 2 239 521 350 

Livsmedelskontroll 549 637 266 -32 298 500 

Miljötillsyn 2 315 3 571 1 488 2 299 -811 -1 500 

Miljökstrategiska inkl. energi- och 
konsumentrådgivning 3 121 8 492 3 538 2 942 596 150 

Budget- och skuldrådgivning 1 503 3 388 1 412 1 357 55 0 

Buffert 0 260 108 0 108 0 

Klimatkompensationsfond    460 -460 -460 

Verksamhetens nettokostnader 10 591 25 875 10 780 10 422 358 -960 

Kommunbidrag  25 875 10 780 10 780   

Resultat jfr med kommunbidrag -10 591 0 0 358  -960 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat    460  460 

Godkända "öronmärkta" projekt    216  1 250 

Resultat jfr med tillgängliga medel -10 591   1 034  750 

Nämnden har fått godkänt att använda 460 tkr av ackumulerade resultatet för åtgärder inom ramen för 
klimatkompensationsfonden. Av dessa medel har hela summan använts. Vidare har nämnden lov att nyttja 1 250 tkr inom 
ramen för byggbonus (öronmärkta pengar). Av dessa har 216 tkr hittills använts. 

Verksamhetsmått 
Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 Utfall Maj 2019 

Antal ärenden 1 802  1 901 2 233 

Antal händelser (Ecos) 7 231  7 506 9 462 

Antal delegationsbeslut. 366  513 650 

Livsmedelskontroll 
Verksamhetsmått Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 Utfall Maj 2019 

Antal livsmedelsverksamheter 790 790 790 790 

Antal inspektioner 250 800 284 342 

Antal revisioner 36 100 16 21 

Antal delegationsbeslut 129 200 141 174 

Klagomål 25 60 40 45 

Registrering 39 100 36 48 

Miljötillsyn 
Verksamhetsmått Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 Utfall Maj 2019 

Antal delegationsbeslut 221 700 356 457 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 185 200 24 75 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 37 200 13 56 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 102 200 120 134 

Antal kundkontakter miljötillsyn 2 184 5 000 2 277 2 940 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 990 2 500 1 023 1 321 

Antal kundkontakter hälsoskydd 999 2 000 1 068 1 328 



 
10-dagars, 2019-05  
Miljö- och konsumentnämnden 

 
Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 Utfall Maj 2019 

Konsumentkontakter 1 214    

Informationsaktiviteter. 53    

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig  1 200 416 454 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 3 3 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt  5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering  4 900 708 877 

Strandskyddsärenden  40 26 34 

Deltagare i miljöutbildning  500 277 333 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 46 135 63 81 

Evenemang  5 4 6 

Budget- och skuldrådgivning 
Verksamhetsmått Utfall Maj 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 Utfall Maj 2019 

Klientkontakter 1 662    

Rådgivningsärenden 261 500 197 248 

Föreläsningar och informationstillfällen 36 50 16 17 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
Resultat 
Till och med maj månad redovisar nämnden ett positivt resultat på nästan 360 tkr jämfört med periodens budget. Såväl 
kostnader som intäkter är låga jämfört med budget. Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och sjukfrånvaro. 
Flera avdelningar har eller har haft vakanta tjänster samt korttidsfrånvaro vilket gör att personalkostnaderna är låga. Det är 
svårt att rekrytera vikarier till verksamheterna vilket gör att det är svårt att komma ifatt både var gäller verksamhet och 
ekonomi. Det är främst miljötillsyns rörliga intäkter som inte når upp till planerad volym. En av anledningarna till det är att 
rekrytering av nya medarbetare inte har genomförts som tänkt och det påverkar möjligheterna att genomföra timbaserad 
tillsyn. 
Prognos 
Bedömningen, som är något osäker, pekar på ett positivt resultat på 750 tkr. I dagsläget finns inget beslut om buffertens 
användning. Fattas inte något sådant beslut under året så kommer bufferten att öka på det positiva resultatet ytterligare. 
 

Verksamhetsstöd beräknas lämna ett överskott (350 tkr) inom personalkostnader då HR och förvaltningscontroller inte är på 
plats förrän efter sommaren. 
Livsmedelsavdelningen inklusive tillståndsenheten lämnar ett överskott (500 tkr) som är förknippat med den nya lagstiftningen 
om tobakstillstånd. Det är svårt att bedöma hur många verksamhetsutövare som kommer att söka tillstånd. Prognosen har 
tagit höjd för de kostnader som det innebär att förstärka på personalsidan för att hantera den ökade arbetsbelastningen som 
tillståndshanteringen kommer medföra. 
Miljötillsyn kommer att ha svårt att klara budgeterade intäktsnivåer. Intäktsbudgeten höjdes för 2019 samtidigt som 
avdelningen fick mer personella resurser för att fokusera på att öka tillsynen. Avdelningen har inte mäktat med att rekrytera 
personal och således är det svårt att klara målet att öka intäkterna i den omfattningen som var tänkt. Överskottet på 
personalsidan mildrar underskottet på intäktssidan. Arbete pågår med att se över avdelningens struktur och årets planering 
av tillsyn. Avdelningen disponerar 550 tkr i byggbonus. Sammantaget bedöms avdelningen göra ett underskott på 1 500 tkr 
exklusive byggbonusen. 
Miljöstrategiska avdelningen beräknas också lämna ett överskott  inom personalkostnader på grund av vakanta tjänster och 
sjukfrånvaro. Till del kommer dessa medel att användas för att tillfälligt förstärka avdelningen. Avdelningen beräknas ha 
kostnader som täcks av byggbonusmedel motsvarande 700 tkr. Sammantaget bedöms avdelningen göra ett överskott på 
150 tkr exklusive byggbonusen. I avdelningen redovisas än så länge konsumentrådgivningen trots att denna sedan någon 
månad tillhör budget- och skuldrådgivningen. 
Budget- och skuldrådgivningen bedöms hålla sin budget. 
Klimatkompensationsfonden har delat ut 460 tkr till Stadsledningskansliet för genomförandet av digitala möten. Årets fakturering 
uppgår till 550 tkr och avser förvaltningar och bolag som inte kompenserat för sina klimatavgifter. Om dessa medel inte 
används till åtgärder under 2019 kommer dessa medel att kunna användas kommande år. I denna prognos antas dessa medel 
förbrukas under 2019.   
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens riskbedömning inför intern 
kontrollplan 2020 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga riskanalysen till handlingarna 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd 
och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna.  
 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut 
processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs 
och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 
kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta 
åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 
årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
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Miljö- och konsumentnämnden genomför riskanalys inför intern kontrollplan 2020 
vid sammanträdet den 18 juni 2019. 
 
 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Riskanalys utgångsmaterial 
 
 
 
 
 



Riskanalys - 2020 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / 

Process 
Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning 
Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

 Ekonomi Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Borås 
Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga 
leverantörer samt risk 
för förskingring när inte 
attestreglementet följs. 

    2020  

 Ekonomi Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Risken är att 
representationsreglern
a för Borås Stad och 
Skatteverkets regler ej 
följs, samt att 
representation/utbildni
ng ej är godkänd. 
Representation 
medges endast inom 
eller i direkt anslutning 
till Borås Stads 
ordinarie verksamhet. 

    2020  

 Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 

Risken att Borås Stad 
debiterar felaktiga 
belopp och/eller till fel 
person. 

    2020  

 Ekonomi Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 

Risk att Borås Stad 
bryter mot LOU och 
mot Borås Stads 
upphandlingsregler 
och policy. 

    2020  

Risk att ramavtal 
inte följs 

Risk att ramavtal 
tillämpas felaktigt och 
att leverantör som ej är 
upphandlad korrekt 
används för inköp i 
verksamheten. Borås 
Stad kan riskera att 
stämmas för 
avtalsbrott om 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

ramavtalets delar ej 
uppfylls korrekt. 

 Ekonomi Kontanthantering Risk för felaktig 
hantering av 
kontanta medel 

Kontanta medel som 
inte redovisas i sin 
helhet och ej 
synliggörs i stadens 
redovisningssystem 
innebär en risk för 
oegentligheter. God 
ordning och säkra 
rutiner skall 
upprätthållas för att 
minimera risken. 

    2020  

 Personal Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga 
löner betalas ut. 

Risk att felaktiga löner 
utbetalas till personer 
som ej är anställda av 
Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till 
personal eller att 
staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftninge
n) eller andra 
avtal/lagar inom det 
personalrättsliga 
området. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att fel person 
fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där 
denne ej har behörig 
delegation. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår. 

Risk för att 
förmögenhetsskyddan
de kontroller ej 
genomförs enligt Borås 
Stads riktlinjer. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Verksamhetskontroll
er 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Exempel: systematiskt 
arbetsmiljöarbete, 
brandskydd, 
rektors/lärares 
arbetsuppgifter, 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

elevärenden, 
barnavårds- och 
särskoleutredningar, 
personalutbildningar, 
lagar/riktlinjer efterlevs 

 Egen 
verksamhet 

Posthantering/Diarie
föring 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att gällande 
regelverk ej följs. 
Svårigheter att söka 
dokument. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att beslut inte 
gäller vid överprövning. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Utskick av svarskort Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Inspektionsresultat Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Besked om åtgärd Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

negativa 
konsekvenser. 

 Egen 
verksamhet 

Pågående ärenden i 
ECOS 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Ekonomi Uppföljning budget 
månadsvis 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att det 
ekonomiska utfallet ej 
följer budget utan att 
åtgärder vidtas. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Dokumenthantering
splan 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringspl
an är aktuell och följs. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Kontroll av leverans 
enligt 
verksamhetsplan 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att 
verksamhetsplaner 
följs samt att de 
innehåller uppdrag från 
KF, reglemente och 
lag. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Risk att service till 
kunder försämras, 
lägre effektivitet 
samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

Risk att service till 
kunder försämras, 
lägre effektivitet samt 
risk för 
arbetsmiljöstress. 

    2020  

 Personal Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att 
förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund 
av låg lön, få 
utbildade med 
relevant utbildning, 
dåliga lokaler etc. 

Risk att förvaltningen 
inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund av 
låg lön, få utbildade 
med relevant 
utbildning, utspridda 
lokaler etc. 

    2020 Extra lönemedel 

Dåliga lokaler 

Praktikanter och 
examensarbetare 

Nya handläggare 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

 Styrning 
och ledning 

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att stadens 
styrdokument är kända 
och följs. 

    2020  

 Personal Kontroll SAM Risk att SAM-hjulet 
inte följs. 

Kontroll att SAM utförs 
och följs upp 
månadsvis i 
årsplaneringen. 

    2020  

 Ekonomi Kontroll av avtal och 
taxor 

Risk att avtal och 
taxor inte följs. 

Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och 
att rätt antal timmar 
debiteras. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Förvaltningsövergrip
ande 

Risk att den 
politiska intentionen 
som föreligger ett 
beslut faller 
bort/misstolkas och 
beslutet får en 
annan innebörd än 
avsikten 

Uppföljning av politiska 
beslut 

    2020  

Risk att en otydlig 
och genomhastad 
beslutsprocess av 
ordförande 
resulterar i 
missförstånd med 
felaktigt beslut som 
resultat 

Uppföljning av politiska 
beslut 

    2020  

Risk att alla 
ledamöter/partier ej 
får alla utskick från 
förvaltningen 

Kontroll av 
beslutsunderlag. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Dataskyddsförordni
ngen (GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs. 

Kontroll att nytt 
regelverk kring 
persondataskydd, 
dataskyddsförordninge
n (GDPR) följs. Det 
nya regelverket 
ersätter 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

personuppgiftslagen 
(PuL) och börjar gälla i 
maj 2018 

 Styrning 
och ledning 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

     2020 Verksamhets- och 
tillsynsplaner 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Revidering av styrdokument ”Riktlinjer för resor” 
 
Förslag till beslut: Miljö- och konsumentnämnden skickar förvaltningens förslag på 
revidering som sitt förslag till kommunstyrelsen för beslut. Ändringarna i dokumentet 
är av sådan karaktär att det reviderade dokumentet inte behöver skickas på remiss. 
 
Bakgrund 
Styrdokumentet Riktlinjer för resor fastställdes av kommunfullmäktige år 2004 och 
har reviderats 2008, 2012 och 2016. I sin nuvarande version gäller dokumentet till och 
med året 2019. Riktlinjer är enligt stadens modell rekommenderande sätt att agera. 
Riktlinjer för resor har som mål att öka andelen hållbara, hälsofrämjande och 
kostnadseffektiva resor.  
 
Förslagna ändringar med motivering 
1. Definitionen för bonusbil är uppdaterad från:  
”I första hand ska biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs av 
andra förnybara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt regeringens 
definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.”  
Till: 
” I första hand ska biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs av 
andra förnybara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt regeringens senaste 
definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.” 
 
Motivering: Just nu finns det ingen aktuell definition för miljöbilar men den är under 
framtagande. För att vara förberedd på nya definitioner eller tider då ingen aktuell 
definition finns, väljer vi att gå på den senaste definitionen. Alternativet är att vi tar 
fram en egen definition vilket t.ex. Göteborg och Stockholm har gjort vid olika 
tillfällen. Vi bedömer att vi inte behöver göra det eftersom prioriteringen i våra 
riktlinjer redan styr mot rätt sorts fordon. Miljöbilsdefinitionen är därmed inte ensamt 
styrande över våra val av fordon som det kan vara i andra kommuner. 
 
2. Under ”Kortare resor” har en del av meningen tagits bort: I närområdet ska vi välja 
kollektivtrafik, cykel eller gång när detta är rimligt. 
 
Motivering: Redan ordet ”närområde” tillåter tolkning, att lägga till en 
rimlighetsbedömning gör det ännu mer otydligt. Vem avgör rimligheten? Det kan ses 
som en klarspråksåtgärd. Risken att någon känner sig tvungen att transportera tunga 
föremål med cykel på grund av riktlinjerna bedöms vara liten i förhållande till risken 
att många, som egentligen kan ta cykel eller gå, väljer bort det då riktlinjerna är för 
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otydliga och tillåter för mycket tolkning. Staden har fortfarande en stor potential kvar 
att ersätta bilresor med gång och cykelresor. 
 
3.Under ”Längre resor” är andra meningen är ändrad från: 
”Flyg ska användas endast om annat av tids- och kostnadsskäl inte är rimligt.” 
Till: 
”Flyg ska användas endast om andra alternativ, efter noggrann avvägning, bedöms 
orimliga”. 
 
Motivering: Den gamla formuleringen kan tolkas till att så fort t.ex. en tågresa tar mer 
tid eller kostar mer så kan flygresan väljas. Avvägningen behöver vara mer individuell 
och noggrann än så. Kan man jobba under tågresan behöver inte tidsaspekten vara 
lika avgörande. Utöver det är det mycket osäkert att det alltid har gjorts riktiga 
jämförelser utan att många bara utgår ifrån att tågresor tar lång tid och kostar mer än 
flygresan. Staden behöver bli bättre på att välja resor mer medvetet. 
 
4. Under ”Parkering” har följande mening lagts till: 
”I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det finnas möjlighet att ladda dessa 
vid strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer Borås Stads plan för 
laddinfrastruktur för elfordon.” 
 
Motivering: En del förvaltningar upplever att ansvaret ligger enbart hos dem att ställa 
om till elbilar men de saknar möjlighet att ladda bilarna. Riktlinjerna förtydligar 
härmed att Staden har ett samlat ansvar att se till att förutsättningar finns för att 
kunna ställa om till eldrift. 
 
 
Bilaga: Utkast på reviderad version av styrdokumentet ”Riktlinjer för resor”. 

Agneta Sander Peter Krahl Rydberg 
Miljöchef Energisamordnare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 21 augusti 2004, reviderad den 18 september 2008, 23 februari 2012, 16 juni 2016 
och XX 2019
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i 
riktlinjerna. 
Dokumentet gäller till och med: 2023 
Gäller för: Alla nämnder och bolag

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Riktlinjer för resor
Fyra principer
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.

Mål
Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra. 
Andelen fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria 
möten. Det ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. 

Ansvar
Varje medarbetare ansvarar för att de egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat 
och ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna ansvarar för att riktlinjerna för resor 
ingår i introduktionen av nyanställda, och att verksamheter med regelbundna resor 
ruttplanerar dessa.

Fordon
Busskort och cyklar

Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort, tjänstecyklar och CE-märkt hjälm. Även
Tekniska förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecyklar.

Personbilar

Tekniska förvaltningen upphandlar alla kommunens personbilar. Servicekontoret beställer
och förvaltar bilarna, och leasar dem till förvaltningar och bolag. Upphandling av fordon 
ska ske med hänsyn till Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på trafiksäkerhet. I 
första hand ska biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs av andra 
förnybara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt regeringens senaste definition. 
Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.

Bränsle

Vid tankning ska förnybart bränsle väljas om alternativ finns.

Privata fordon i tjänsten

Vi ska undvika att använda privata fordon i tjänsten, och anställda har ingen skyldighet att
använda sin egen bil. Milersättning för privat bil i tjänsten betalas bara om kommunägd bil
inte finns att tillgå. Användning av privat bil i tjänsten ska godkännas av närmaste chef.



Planera resan
Vi ska eftersträva samåkning och att samordna ärenden.

Kortare resor
I närområdet ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller gång.
För resor med bil ska bilpoolsbilar användas i första hand. I andra hand ska andra 
kommunägda bilar användas före taxi, hyrd bil och privat fordon.

Längre resor

Längre resor ska i första hand ske med tåg eller buss. Flyg ska användas endast om andra 
alternativ, efter noggrann avvägning, bedöms orimliga. Flygresor med slutdestination 
Stockholm, samt andra flygresor av motsvarande längd, görs endast i nödfall.

Alla resor beställs hos den resebyrå kommunen har avtal med. Beställning ska ske i god tid
eftersom det kan ge lägre pris. 

Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. I första hand ska kommunens fordon 
användas.

Alternativ till resor

Alla ska sträva efter att minska antalet körda mil genom att ersätta resor med till exempel
telefonsamtal, telefonmöten, videokonferenser och chattkonferenser.

Egna möten

Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån anpassa tid och plats för att underlätta
för deltagare att resa kollektivt. Inbjudan bör både informera om hur man tar sig till mötet
med kollektivtrafik och uppmuntra till samåkning.

Ekonomi och arbetsmiljö
Trafiksäkerhet

Förare av minibussar ska ha utbildning i trafiksäkerhet. Alkolås ska finnas i alla fordon.

Parkering

Parkeringsplats med uttag för motorvärmare ska finnas för Borås Stads fordon, alternativt
motorvärmare som drivs av bilens batteri. I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska 
det finnas möjlighet att ladda dessa vid strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer 
Borås Stads plan för laddinfrastruktur för elfordon.

Sparsam körning

Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil per år i tjänsten ska utbildas i sparsam
körning och trafiksäkerhet. Även övriga anställda bör erbjudas utbildningen.
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Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

Uppföljning
Riktlinjerna ska följas upp tillsammans med miljömål och klimatkompensation. 
Förvaltningarna och bolagen ska analysera sina resor och transporter för ständiga 
förbättringar. Miljöförvaltningen ska sammanställa uppföljningen.
Följande ska redovisas:
– Flygresor
– Antal mil som körts med kommunägda bilar.
– Resor med privat bil i tjänsten.
– Servicekontoret ska visa antal skador på fordon och skadekostnader för       

respektive förvaltning.
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Personalekonomisk redovisning 2018 
Kommunstyrelsens dnr KS 2019-00300 
 

Sammanfattning 
Den personalekonomiska redovisningen summerar det gångna årets 
personalförsörjning samtidigt som den beskriver kommande mål och ambitioner. 
Redovisningen är ett viktigt dokument då det ska ligga till grund för nämnders och 
styrelsers analys, uppföljning och åtgärder i frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet 
och kompetensutveckling samtidigt som det kan uppvisa trender och häls- och 
ohälsofaktorer. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer den personalekonomiska redovisningen för 
2018. 
 

Ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor vikt för 
frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetensutveckling. 
 
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet 
under året. Förvaltningarna har haft i uppgift att arbetat med de uppdrag som 
Kommunfullmäktige beslutade om i samband med föregående års 
personalekonomiska redovisning. 
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en 
kommun, speciellt i tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare sker parallellt på flera nivåer 
och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring lokalt, nationellt och 
internationellt. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Under 2019 är det fortsatt fokus på 
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
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- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 
 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Personalekonomisk redovisning MKN 2018.pdf 
PEK 2018.pdf 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr KS 2019-00300 2.3.1.0 

Personalekonomisk redovisning 2018 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, separat bilaga) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2018.            
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08, § 135 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2018.      
 

Sammanfattning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen är av stor vikt för Borås Stads 
personalförsörjning och hanterar frågor om personalstruktur, lön, arbetsmiljö, 
hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning. 
 
Borås Stads personalarbete har under 2018 framförallt präglats av de 
kompetensutmaningar som Borås liksom övriga kommuner i Sverige står inför. 
Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de arbetssökandes 
utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med 
den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana 
traditionella arbetssätt. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 
2018 gäller även för 2019. 
 
Redovisningen beskriver personalarbetet för 2018 och några år bakåt. Det finns 
kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 
med andra kommuner. Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till 
grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljö-
främjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv. Den personalekonomiska 
redovisningen är en av flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att 
trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en 
attraktiv arbetsgivare. 
 
Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 
motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  
förfogande  
och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörj-
ningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, 
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rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsätt-
ningar för att verksamheterna ska klara sina mål.            
 

Beslutsunderlag 
1. Personalekonomisk redovisning 2018 
  
 

 

 



Uppgifter till Personalekonomisk redovisning - 2018 (Miljö- och 
konsumentnämnden) 

Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor 2018 Män 2018 Totalt 2018 Kommentar   Rapportör 

Ledningsgrupp  Hur många män 
respektive kvinnor 
finns i förvaltningens 
ledningsgrupp? 

4 2 6    

Hur många män 
respektive kvinnor 
med utländsk 
bakgrund finns i 
förvaltningens 
ledningsgrupp? 

1 1 2    

Arbetsskador  Antal arbetsskador 
som orsakats av 
elolycka, brand, 
explosion, sprängning 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
kontakt (även 
inandning) kemiskt 
ämne eller smittämne 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av att 
den skadade föll 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av att 
den skadade slog 
eller stötte emot något 
(ej vid fall) 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
maskin, maskindel 
eller föremål i rörelse 
(mekanisk rörelse) 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
fallande/flygande 

0 0 0    



Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor 2018 Män 2018 Totalt 2018 Kommentar   Rapportör 
föremål (ej egen 
hantering) 

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
hanterat föremål 
(egen hantering) 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
person (fysiskt, även 
oavsiktligt) 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av djur 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
fysisk överbelastning 
(lyft eller 
ansträngande/häftig 
rörelse) 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
psykisk 
överbelastning (hot, 
chock) 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
snedtramp, feltramp, 
"spik-tramp" (ej fall) 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
fordonsolycka eller 
påkörning 

0 0 0    

Antal arbetsskador 
som orsakats av 
annat. Ange i 
kommentarsrutan 
vilken orsak 

0 0 0    



Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor 2018 Män 2018 Totalt 2018 Kommentar   Rapportör 

Tillbud Tillbud är en oönskad 
händelse som kunnat 
leda till ohälsa eller 
olycksfall 

Antal rapporterade 
tillbud som orsakats 
av tekniska brister 

1 0 1    

Antal rapporterade 
tillbud som orsakats 
av brister i underhåll 
eller service 

0 0 0    

Antal rapporterade 
tillbud som orsakats 
av brister i 
arbetsinstruktioner 

0 1 1    

Antal rapporterade 
tillbud som orsakats 
av brister i utbildning 

0 0 0    

Antal rapporterade 
tillbud som orsakats 
av brister i 
kommunikation 

0 0 0    

Antal rapporterade 
tillbud som orsakats 
av brister i 
arbetsorganisation 

0 1 1    

Antal rapporterade 
tillbud som orsakats 
av tidsbrist eller stress 

0 0 0    

Antal rapporterade 
tillbud som orsakats 
av hotsituation 

1 0 1    

Personalutveckling  Hur många personer 
har fått 
fritidsstudiebidrag 
under året? Ange i 
kommentarsrutan 
vilken typ av studier 
som studiebidraget 
avsåg 

0 0 0    

Distansarbete  Hur många inom 
förvaltningen arbetar 

0 0 0    



Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor 2018 Män 2018 Totalt 2018 Kommentar   Rapportör 
minst en dag per 
vecka hemifrån? 

Konvertering till 
tillsvidareanställning 

Med konvertering 
avses anställning enl 
LAS 5 § andra stycket, 
dvs när en person fått 
tillsvidareanställning 
genom automatisk 
konvertering. 

Uppskatta antalet 
personer som fått 
tillsvidareanställning 
genom automatisk 
konvertering inom 
vård och omsorg. 

0 0 0    

Uppskatta antalet 
personer som fått 
tillsvidareanställning 
genom automatisk 
konvertering inom 
barnomsorg. 

0 0 0    

Uppskatta antalet 
personer som fått 
tillsvidareanställning 
genom automatisk 
konvertering inom 
övrig verksamhet 

0 0 0    

Rehablilitering Med 
rehabiliteringsärende 
avses de fall där 
rehabiliteringsutredning 
skall göras dvs vid 
sjukskrivning över 4 
veckor eller 
sjukskrivning sex 
gånger eller fler under 
en 12-månadersperiod. 

Hur många 
rehabiliteringsärenden 
har tillkommit under 
året? Ange fördelning 
per yrkeskategori i 
kommentarsrutan. 

2 0 2    

Hur många pågående 
rehabiliteringsärenden 
fanns i slutet av året? 
Ange fördelning per 
yrkeskategori i 
kommentarsrutan. 

2 0 2    

Hur många pågående 
rehabiliteringsärenden 
avslutades under 
året? Ange fördelning 
per yrkeskategori i 
kommentarsrutan. 

1 0 1    

Av de 
rehabiliteringsärenden 

1 0 1    



Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor 2018 Män 2018 Totalt 2018 Kommentar   Rapportör 
som avslutades under 
året: - hur många har 
återgått i arbete inom 
organisationen under 
året till den 
sysselsättningsgrad 
man hade innan man 
blev sjuk? 

Av de 
rehabiliteringsärenden 
som avslutades under 
året: - hur många har 
återgått i arbete 
utanför 
organisationen under 
året till den 
sysselsättningsgrad 
man hade innan man 
blev sjuk? 

0 0 0    

Av de 
rehabiliteringsärenden 
som avslutades under 
året: - hur många har 
slutat under året utan 
att ha fått nytt arbete? 

0 0 0    

Av de 
rehabiliteringsärenden 
som avslutades under 
året: - hur många har 
fått varaktig 
sjukersättning på 
100% under året? 

0 0 0    

Totalt     13 5 18       
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Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!

Den personalekonomiska redovisningen summerar det gångna 
årets personalförsörjning samtidigt som den beskriver kom-
mande mål och ambitioner. Redovisningen är ett viktigt 
dokument då det ger insyn i frågor som rör arbetsmiljö, 
jämställdhet och kompetensutveckling samtidigt som det 
kan uppvisa trender och hälso- och ohälsofaktorer. Den 
personalekonomiska redovisningen ger oss de verktyg vi 
behöver för att utveckla arbetet med personalförsörjning 
parallellt med vår strävan att vara en god arbetsgivare. 

Det går inte att blunda för den rådande kompetensutma-
ningen. Det är idag svårt att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare inom personalområdet, inte bara i Borås utan 
på många håll i landet. Borås Stad jobbar just nu med flera 
satsningar för att kunna rekrytera personal och för att se 
till att det finns chans till utveckling på jobbet.  

Framtidens chef, ett program inom chefsområdet, är en 
satsning som syftar till att personer med chefspotential 
lyfts fram. De som redan är chefer rustas för sitt uppdrag 
genom dels chef och ledarskap i praktiken och dels det stra-
tegiska chefsutvecklingsprogrammet. En annan satsning, 
rekryteringsbonus, innebär att medarbetare som kan tipsa 
en lärare, sjuksköterska eller socionom att söka och få en 
tillsvidareanställning i Borås får en bonus. Under 2018 
betalades de första 20 rekryteringsbonusarna ut. Borås har 
även deltagit i SKL:s projekt som går ut på att öka anställ-
ningsbarheten för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet har tillsammans arbetat med pro-
jektet i Borås. 

Vi fortsätter att leva upp till att vi är ett finskt förvaltnings-
område. Numera rekryterar vi inte bara sommarvikarier 
utan även personal till permanenta anställningar. 

För att Borås Stad ska utvecklas måste våra medarbetare 
må bra. I januari i år startade projektet ”Frisk organisation” 
som spänner över tre år. Syftet är att arbeta med organisa-
tionshälsa genom att jobba på nya sätt, bland annat genom 
att skapa ett chefsstödsteam med uppdrag att fånga och 
hantera ”färsk sjukfrånvaro” med insatser på organisations- 
och gruppnivå samt stöd till chef. 

Arbetet med kompetensutveckling och organisationshälsa 
ska fortsätta. Samtidigt måste vi som arbetsgivare tänka 
nytt, arbeta för en god arbetsmiljö och viktigast av allt, tro 
på våra medarbetares förmåga. Så säkrar vi Borås Stad som 
en attraktiv arbetsgivare. 

Stort tack till alla anställda i Borås Stad för ert arbete under 
det gångna året! 

Omslagsfoto: Anna Hult

Borås Stad ska vara en 
attraktiv arbetsgivare
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Inledning 
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbetat med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i 
samband med föregående års personalekonomiska redovisning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i 
tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring 
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare 
över 65 år, kommunövergripande kompetensutbud, det interna chefsförsörjningsprogrammet, möjlighet 
till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv 
personalklubb.  
 
Under året har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form för att sänka sjukfrånvaron till rimliga nivåer och 
skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. Beslutet och förarbetet har skett under 
2018 och starten sker i januari 2019. Syftet är att komma till rätta med hög sjukskrivning och att minska 
antalet rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Employer branding-företaget Universum uppmärksammar varje år arbetsgivare och personer som 
anstränger sig lite extra för att bygga och kommunicera ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det arbete som 
lagts ned under året har lett till att Borås Stad är nominerad till årets employer branding-kommun 2019.  
 
Årets personalekonomiska redovisning har fått ett lite annat utseende än tidigare. Syftet har varit att skapa 
en mer översiktlig redovisning och analys av vad som hänt under året. För den som vill följa förändringen 
i mer detaljerade siffror så finns tabeller inlagda i slutet av varje avsnitt.   
 
Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur Heroma och Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om 
anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgiften om 
personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta 
fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik 
som presenteras grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön, om inte annat 
anges 
 
Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 
 
Efter 20 år på posten som personalchef lämnar jag nu över till min efterträdare att förvalta och utveckla 
personalarbetet i Borås Stad.  
 
STADSLEDNINGSKANSLIET 
 
 
 
Per Olsson 
Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Verksamhetsmål 2018: 
 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet 7,5 procent uppnåddes.  

 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 procent.  

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 årsarbeten. 

 

Några fakta i korthet  
Anställda 
10 172 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,5 procent av de  
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timmar utförda av timavlönade motsvarar 447 årsarbeten. Anställa 
med utländsk bakgrund har ökat med 1,8 procentenheter till 29,6 procent.  
 
Kompetensutveckling  
Inom det centrala kompetensutbudet har utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, 
medieträning och Excel genomförts. 
 
Personalomsättning  
Personalomsättningen har minskat från 12,9 till 10,4 procent. 
 
Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda var 28 500 per månad, en ökning med 900 kr. Kvinnornas medianlön 
uppgår till 96,9 procent av männens.  
 
Friska medarbetare  
Under året har 29,1 procent varit helårsfriska. 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent av männen. 
1 442 medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro de senaste två åren.  
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron motsvarade 834 årsarbeten, en ökning med 54 jämfört med 2017. Sjuklönekostnaden ökade 
med 3,4 procent till 97,6 miljoner kronor. 
 
Personalkostnaden  
Personalkostnaden var 5 137,2  miljoner kronor. 
 
Chefer  
36 procent av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Antalet chefer med utländsk bakgrund har 
ökat från 128 till 144. 

 
Analys – Utmaningar – Uppdrag 
Arbetet under 2018 har framförallt präglats av de kompetensutmaningar som Borås Stad liksom andra 
kommuner står inför. Enligt arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport kommer efterfrågan på 
arbetskraft fortsatt att vara stor. Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de 
arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med den 
demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana traditionella arbetssätt. Det är en 
svår uppgift när de helårsfriska blir färre, de yngre får högre sjukfrånvaro och de äldre och friskare går i 
pension. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 2018 gäller även för kommande år och 
har en tydlig inriktning mot att möta de utmaningarna. 
 
Motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
För att locka äldre medarbetare att vara kvar i arbete finns möjlighet att besluta om ett lönetillägg på 2 000 
kr i månaden. Detta för att behålla medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller 
inom svårrekryterade grupper. Under 2018 har 55 medarbetare fått detta lönetillägg. Det finns också drygt 
460 personer som efter pensionsavgång valt att anmäla sig till kommunens bemanningsenhet för arbete 
som timavlönad.  
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Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Antalet medarbetare som begärt tjänstledigt till följd av heltidsbeslutet har minskat. I dagsläget har 795 
personer gjort det, vilket är 52 färre än tidigare. Att motivera deltidsarbetande att vilja höja sin  
sysselsättningsgrad kan ske på många olika plan. Det kan till exempel handla om utvecklingsmöjligheter i 
egen befattning eller goda möjligheter till karriärutveckling till annan eller högre befattning. Det kan också 
handla om vilka förutsättningar som finns att  påverka sin arbetssituation när det gäller innehåll och 
utförande.  
 
Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
Borås Stad har startat ett projekt, ”Frisk organisation”, för att kartlägga och åtgärda organisatoriska 
faktorer som leder till ökad sjukfrånvaro. Satsningen är på totalt 30 mkr fördelat över tre år. Målet är att 
sänka sjukfrånvaron till en rimlig och stabil nivå från dagens 7,4 procent till 5,0 procent. Får projektet 
önskat utfall innebär det utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också en frigjord 
arbetskraftsreserv motsvarande 245 årsarbeten.  
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. Det behövs nya 
arbetsmetoder för att lösa de kommunala uppdragen och i det arbetet kan automatisering vara en del. 
Digitaliseringen kräver mod att ifrågasätta gamla arbetssätt och ersätta dem med nya. Ett exempel är 
utbildning i mötesteknik via Skype som genomförts inom projektet ”Resfria möten”. Ett arbete med IT-
stöd för vårdpersonal som ska användas för att signera läkemedel har också påbörjats under året.  
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Borås Stad har via omställningsfonden TLO-KL 5,6 mkr att använda för medarbetare som berörs av 
förändringsprocess vid avveckling, återgång efter rehabilitering till annan anställning samt till grupper som 
behöver ”kläs på” kompetens för att klara anställningskraven inom bristyrken. Under 2018 har medel från 
fonden bland annat använts till grupputveckling och validering av medarbetare på HVB-hem.  
 
Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen  
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har under året genomsyrat personalarbetet i syfte att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att 
verksamheterna ska klara sina mål. Bemanningsenheten står sig väl i arbetet med att attrahera unga på 
arbetsmarknaden, där många väljer Borås Stad som sin första arbetsgivare. Under 2018 har enheten 
bidragit till verksamheternas personalbehov genom att ha en hög täckningsgrad på timvikarier trots stor 
konkurrens om arbetskraften. Under året har 103 000 beställningar gjorts till bemanningsenheten för att 
täcka såväl vakanser, sjukfrånvaro som vård av barn. Av dessa är 91 000 tillsatta vilket motsvarar 88 
procent. Att  personalomsättningen visar en nedåtgående trend tyder också på att Borås Stad bättre klarat 
att behålla redan anställda medarbetare över tid.  

  
Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 

  motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

  motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

  kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  förfogande. 

  och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär 
att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  
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1 Medarbetare 
De uppdrag som beskrevs i 2017 års Personalekonomiska redovisning var samtliga direkt eller indirekt 
riktade mot att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Uppdragen har sitt ursprung i den 
demografiska utvecklingen som Borås liksom landets kommuner i övrigt står inför. Den innebär bland 
annat stora pensionsavgångar och minskad  tillgång på personer i arbetsför ålder. 
 
Att personalen är arbetsgivarens viktigaste resurs är ett uttryck som använts länge men det är inte mindre 
sant för det. Idag består utmaningarna framför allt av att få redan anställda att aktivt välja att stanna kvar 
men också att rekrytera nya kompetenta medarbetare. För att lyckas är det viktigt att tänka brett och nytt 
och våga utmana traditionella arbetssätt. 
 
I detta avsnitt kommenteras och redovisas det som har med bemanning att göra. Fler tabeller visas i slutet. 
 

1.1 Anställda 
Antalet tillsvidareanställda har under året ökat med 129 medarbetare. Sett över en längre tid så har antalet 
tillsvidareanställda ökat med en femtedel eller drygt 1 400 sedan 1998. Fördelningen mellan män och 
kvinnor har under samma period varit i stort sett konstant, 78 procent är kvinnor och 22 procent är män. 
Behovet av att anställa tidsbegränsat varierar mer över tid. Det påverkas av flera faktorer exempelvis nivån 
på sjukfrånvaron och längre tjänstledigheter som föräldraledigheter men också av hur länge en tjänst är 
vakant innan nyanställda medarbetare tillträder.  
 
Medelåldern i Borås Stad är något högre än hos kommunanställda i övriga landet. Det är fortsatt viktigt att 
attrahera yngre till verksamheterna men även att få de som är äldre att stanna ytterligare något år innan 
pension. Satsningar görs på flera fronter, till exempel i arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke och 
riktade lönetillägg för medarbetare över 65 år. Mer om detta finns att läsa under bland annat avsnitten Lön 
samt  Kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
 
Tillsvidareanställdas rätt till heltidsanställning gör att 97,4 procent har heltidstjänster. Kvarvarande 
deltidstjänster beror på dispenser som beviljats samt att medarbetare vid införandet av heltider  hade och 
fortfarande har partiell sjukersättning. Under 2018 har två dispenser beviljats, en förskollärare och en 
boendestödjare. Trots beslut om heltider väljer inte alla att arbeta 100 procent. 795 medarbetare har valt 
och beviljats partiell tjänstledighet vilket är 52 färre än 2017. För de som har partiell tjänstledighet på 
grund av heltidsbeslutet är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 80,4 procent.  
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. Förvaltningarna har angett att 95 personer fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse. 
 
Könsfördelningen bland chefer bör motsvara den fördelning som finns för anställda totalt. En förbättring 
har skett då andelen kvinnliga chefer ökat från 68 procent till 69,2 procent. En jämn könsfördelning råder 
bland förvaltningscheferna där 47 procent är kvinnor och 53 procent är män. 
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Antalet underställda medarbetare per chef varierar kraftigt enligt uppgift från förvaltningarna. Inom 
förskoleförvaltningen har 68 procent  av cheferna ansvar för 30 eller fler medarbetare, inom 
grundskoleförvaltningen är det 63 procent och inom vård och äldre förvaltningen 58 procent av cheferna.  
 
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 29,6 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med 2017. Männen har ökat mest med 
2,6 procentenheter. Inom städ, tvätt och renhållning har drygt 65 procent av medarbetarna utländsk 
bakgrund. Vårdbiträden med utländsk bakgrund är den personalgrupp som ökat mest under året med  
28,6 procentenheter. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat med 0,9 procentenheter från 128 till 
144 anställda. I förvaltningarnas ledningsgrupper har 6 procent utländsk bakgrund, en minskning med 2,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
 
För att spegla kommunens befolkningssammansättning skulle andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund vara 32,5 procent vilket är andelen i yrkesverksam ålder  (15-64 år) som är bosatta i Borås  (2017 
års siffror). Sedan 2012 har antalet medarbetare med utländsk bakgrund ökat från 3 944 till 6 039 vilket 
motsvarar en ökning på 34,5 procent.  
 

 
1.2 Personalomsättning 
Personalomsättning2 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet  i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 
Det finns naturligtvis flera faktorer som påverkar nivån på personalomsättningen. Ökat antal 
pensionsavgångar är bara en. Upplevelsen av hur man trivs på sitt arbete och hur arbetsmarknaden ser ut  
inverkar också. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 i Västra Götalands län visar en 
stark arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Brist på arbetskraft med rätt kompetens 
ställer stora krav på oss som arbetsgivare att vara så konkurrenskraftig att det är möjligt att  både behålla 
medarbetare och att rekrytera nya. Sedan 2007 har ett jobbhälsoindex (tidigare kallad jobbarometern) 
tagits fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB samt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Deras andra rapport under  
2018 (Jobbhälsoindex 2018:2) belyser bland annat chefernas situation. Rapporten visar att chefer i 

                                                      
1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller 
slutat på grund av uppnådd pensionsålder dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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offentlig verksamhet är mindre nöjda med sitt arbete än chefer inom privat verksamhet. Chefer inom 
offentlig verksamhet tycker att deras arbete är mindre meningsfullt än vad deras medarbetare anser.  
Cheferna är också mindre benägna att arbeta kvar både i jämförelse med sina medarbetare och jämfört 
med  chefer i privat verksamhet. 
 

 

 
 
2018  minskade personalomsättningen till 10,4 procent jämfört med 2017 års 12,9 procent. 
Arbetsidentifikationen (AID) som används av Sveriges Kommuner och Landsting för att möjliggöra 
jämförelser av statistik ändrades under året. Den nya indelningen har gjort att det i år bara går att göra 
jämförelser med tidigare år för vissa personalgrupper. Några större grupper som inte påverkats av ändrad 
AID och som visar en lägre personalomsättning än 2017 är gymnasielärare, grundskollärare och 
förskollärare. I dessa grupper har personalomsättningen minskat från drygt 10 procent till mellan 7och 8 
procent. Sjuksköterskor är en grupp där personalomsättningen visserligen är hög men den har vänt nedåt 
från 19,4 till 16,7 procent. Personalgrupper som visar ökad personalomsättning är framför allt ingenjörer 
som ökat kraftigt från 6 till 15 procent samt handläggare som ökat från 12 till 14 procent. 
 
I följande diagram visas personalomsättningen för tre större chefsgrupper: rektorer, förskolechefer och 
chefer inom äldreomsorgen. Både rektorer och förskolechefer visar lägre personalomsättning än 
genomsnittet i Borås Stad.  
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En del av personalomsättningen handlar om avgångar på grund av uppnådd pensionsålder. Av de som är 
tillsvidareanställda idag beräknas drygt 26 procent avgå med pension inom de närmaste tio åren. Stora 
pensionsavgångar är att vänta inom teknikarbeten med 36 procent och ledararbeten med 31 procent. 
Inom teknikarbeten väntas flertalet grupper ha stora pensionsavgångar till exempel kommer 42 procent av 
hantverkarna,  39 procent av städpersonalen och 34 procent av kökspersonalen att gå i pension inom 10 
år. Inom ledararbeten är det framförallt skolledare/rektorer som har stor andel pensionsavgångar med 39 
procent. 
 

 
De kommunala bolagen visar med undantag för Borås Djurpark AB en ökad personalomsättning. Då 
bolagen varierar i storlek kan även en enstaka medarbetares  avgång ge en hög procentsats. En jämförelse 
mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid.  

 
Vad kostar personalomsättningen? 
Personalomsättning kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Positivt är det om rörligheten  
ger möjlighet till höjd eller förnyad kompetens men den får  negativa följder om det tar lång tid att fylla en 
ledig befattning eller om man inte kan anställa medarbetare med rätt kompetens. Konsekvensen blir ökad 
belastning på de medarbetare som är kvar i verksamheten. Det finns alltså ett stort värde i att ha en 
välbalanserad personalomsättning. Det är också viktigt att ha insikt i vad det kostar när en medarbetare 
väljer att sluta. Många gånger är det bara annonskostnaden som syns i den ekonomiska redovisningen men 
det finns fler faktorer att ta hänsyn till. En beräkning av personalomsättning ska därför innehålla både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnad för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. 
Kostnaderna kan delas upp i fyra olika områden enligt en personalekonomisk modell som ekonomen 
Anders Johrén  utvecklat. 
 

 Rekryteringskostnader  
- Direkt kostnad för annonsering. 
- Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen 
(rekryterande chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).  
 

 Introduktionskostnader 
- Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel 
rundvandring, presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 
- Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av 
den nyanställde. 
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Handlar om kostnader för minskad effektivitet för den nyanställde och för den som ska handleda 
samt för annan personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som 
uppstår till följd av skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  
 

 Avvecklingskostnader 
- Kostnad för minskad prestation för den som ska lämna.  
- Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

 
I Stadsrevisionens rapport ”Personalomsättning i Borås Stad” som presenterades under året har ett par 
förvaltningar beräknat  personalomsättningskostnader för några personalgrupper. De får utgöra exempel 
på vad prislappen kan bli när någon väljer att sluta. 
 
Socialsekreterare – ca 500 000 kr. 
Handläggare inom tekniska området – ca 345 000 - 590 000 kr. 
Ingenjör – ca 360 000 kr. 
 
Kostnaden för att ersätta medarbetare som slutar varierar mellan yrkesgrupper. Den största kostnaden 
ligger sannolikt i den tid det tar att inskola nya medarbetare. 501 medarbetare har rekryterats externt under 
året för att ersätta personer som slutat. Om man utgår från att en extern återbesättningsrekrytering i 
genomsnitt kostar 200 000 kr, så har årets personalomsättning på 10,4 procent, inneburit en kostnad på 
drygt 100 miljoner kronor. 
 

1.3 Timavlönade 
Antalet arbetade timmar utförda av timavlönade medarbetare motsvarar 1 044 årsarbeten. 597 årsarbeten 
är utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga assistenter 
och anhörigvårdare) där lön enligt avtalen utbetalas per timme. Övriga 447 årsarbeten har utförts av 
timavlönade medarbetare som anställts enligt avtalet allmänna bestämmelser (AB).  
Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta  timavlönade 
medarbetare finns. För att få kontinuitet och kvalitet har bemanningsenheten ansvar för att rekrytera och 
vara verksamheterna behjälpliga med kompetenta ersättare när det behövs.   
 

 
 
Målet för användandet av timavlönade medarbetare, exklusive anställda enligt BEA eller PAN, var 420 
årsarbeten för 2018. Andelen timavlönade påverkas av flera faktorer exempelvis sjukfrånvaron (framför 
allt korttidsfrånvaron), tillfällig vård av barn (Vab) och semester med mera. Huruvida man ska ta in 
ersättare måste naturligtvis bedömas vid varje enskilt tillfälle men vid en allt för restriktiv hållning riskerar 
man såväl ökad sjukfrånvaro som ökad personalrörlighet bland övriga medarbetare.  
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Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 
Verksamhet  Frånvaro 

(Sjuk 1-14 dgr, Vab.För äldreomsorg och 
social omsorg ingår även semester) 

 Timavlönade 

Äldreomsorg3   331  190 
Social omsorg4  46  26 
Skola och förskola5  144  113 

 
I ett försök att se hur balansen är mellan frånvaro och ersättare har de mest personalkrävande 
verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg studerats. För samtliga verksamheter har 
antal timmar frånvaro för sjukdom 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (Vab) summerats. För 
äldreomsorg och social omsorg har även semester tagits med då dessa verksamheter har stort behov av 
ersättare även vid sådan frånvaro. Antalet frånvarotimmar har sedan jämförts med antalet timmar utförda 
av timavlönade medarbetare. Jämförelsen visar till exempel att andelen timavlönade inom äldreomsorgen 
endast täcker 57 procent av frånvaron i form av sjuk, vab och semester. Även om jämförelsen inte ger 
något exakt bild så ger det ändå en fingervisning om balansen mellan korttidsfrånvaro och ersättare. 
 

1.4 Resursanvändning 
Under året utfördes 15 129 231 arbetstimmar eller 8 900 årsarbeten. Det innebär en nettoarbetstid6 på 
74,3 procent av överenskommen tid vilket är 1,4 procentenheter lägre än 2017. Inkluderas över- och 
fyllnadstid blir den totalt arbetade tiden 74,9 procent av överenskommen tid. 

 

 
1 510 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  
 
Antalet sparade semesterdagar är fortfarande mycket stort. Vid slutet av året hade tillsvidareanställda med 
semestertjänst drygt 101 000 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås Stad på 
146 692  267 kronor exklusive PO-pålägg. Det är, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv, viktigt att 
stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern. 

 

                                                      
3 Summering av personalgrupperna undersköterska och vårdbiträde 
4 Summering av personalgruppen stödpedagog, -assisent och vårdare 
5 Summering av grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare, fritidspedagog, barnskötare, övrigt lärararbete 
6 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 
Tabell 1.1 Anställda per nämnd 2018-11-01 

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsv anst från 
2017 Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

           
Revisorskollegiet 2 3 - 1  - 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 144 68 12 4  12 
      
Lokalförsörjningsnämnden 13 26 2 -  -5 
Samhällsbyggnadsnämnden 35 34 2 1  - 
Servicenämnden 90 255 16 36  17 
Tekniska nämnden 46 86 3 1  2 
Miljö- och konsumentnämnden 49 15 3 2  5 
      
Fritids- och folkhälsonämnden 104 81 15 11  3 
Kulturnämnden 140 74 22 13  2 
      
Förskolenämnden 1 174 50 288 12  74 
Grundskolenämnden 1 569 400 310 209  23 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 533 288 69 63  26 
      
Individ- och familjeomsorgsnämnden 230 61 5 2  -11 
Arbetslivsnämnden 151 83 12 8  23 
Vård- och äldrenämnden 1 755 267 189 109  -18 
Sociala omsorgsnämnden 686 156 63 21  -24 
      
Totalt kommunen 6 721 1 947 1 011 493  129 
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Tabell 1.2 Anställda per personalgrupp 2018-11-01 
 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 

Förändring 
tillsv anst 
från 2017  Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

      
Ledningsarbete  351  143  1  -  34 
      
Handläggar- och administratörsarbete      
Handläggararbete  324  147  27  11  40 
Administratörsarbete  280  37  24  8  - 
      
Vård och omsorg      
Psykolog  6  3  -  1  iu 
Sjuksköterska  211  30  10  -  5 
Undersköterska  1 175  134  71  15  iu 
Vårdbiträde  106  26  105  91  iu 
      
Rehabilitering och förebyggande arbete      
Arbets- och fysioterapeut m fl  67  12  1  -  5 
      
Socialt och kurativt arbete      
Socialsekreterare mfl  248  49  9  3  iu 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  39  13  1  -  iu 
Stödpedagog, -assistent, vårdare  486  127  54  18  iu 
Personlig assistent, anhörigvårdare  126  26  8  3  -4 
Övrigt socialt och kurativt arbete  49  16  -  1  iu 
      
Skol- och förskolearbete      
Grundskollärare  589  144  107  80  10 
Gymnasielärare  240  169  38  44  20 
Förskollärare  770  40  232  14  -19 
Fritidspedagog  58  13  55  48  -3 
Övrigt lärararbete  198  77  35  15  -2 
Barnskötare  426  18  78  3  57 
Dagbarnvårdare  1  -  -  -  - 
Elevassistent  145  70  47  50  2 
Övrigt skol- och förskolearbete  39  13  6  14  9 
      
Kultur, turism och friluftsarbete      
Fritidsledare  31  40  5  7  -2 
Bibliotekarie, biblioteksassistent  64  19  7  2  3 
Övrig kultur, turism och fritid  73  54  15  12  2 
       
Teknikarbete      
Teknisk handläggare  32  16  3  1  1 
Ingenjör  30  64  1  2  - 
Tekniker  11  81  1  -  6 
Hantverkare m m  21  265  5  36  15 
Köks- och måltidsarbete  308  58  21  5  84 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  215  39  43  9  2 
      
Kod saknas  2  4  1  -  - 
      
Totalt kommunen  6 721  1 947  1 011  493  129 
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Tabell 1.3 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  
 Kvinnor Män 
Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 
     
Ledningsarbete  100,0  -  100,0  - 
     
Handläggar- och administratörsarbete     
Handläggararbete  97,3  2,7  99,3  0,7 
Administratörsarbete  91,0  9,0  91,9  8,1 
     
Vård och omsorg     
Psykolog  100,0  -  100,0  - 
Sjuksköterska  99,0  1,0  100,0  - 
Undersköterska  98,1  1,9  99,3  0,7 
Vårdbiträde  97,1  2,9  93,3  6,7 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete     
Arbets- och fysioterapeut m fl  98,5  1,5  100,0  - 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare mfl  98,4  1,6  97,9  2,1 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  100,0  -  100,0  - 
Stödpedagog, -assistent, vårdare  97,7  2,3  99,2  0,8 
Personlig assistent, anhörigvårdare  96,8  3,2  100,0  - 
Övrigt socialt och kurativt arbete  95,8  4,2  100,0  - 
     
Skol- och förskolearbete     
Grundskollärare  98,3  1,7  99,3  0,7 
Gymnasielärare  98,3  1,7  99,4  0,6 
Förskollärare  98,3  1,7  100,0  - 
Fritidspedagog  98,4  1,6  100,0  - 
Övrigt lärararbete  97,5  2,5  97,5  2,5 
Barnskötare  96,9  3,1  94,1  5,9 
Dagbarnvårdare  100,0  -  -  * 
Elevassistent  93,9  6,1  93,4  6,6 
Övrigt skol- och förskolearbete  95,2  4,8  93,3  6,7 
     
Kultur, turism och friluftsarbete     
Fritidsledare  90,3  9,7  95,0  5,0 
Bibliotekarie, biblioteksassistent  90,3  9,7  94,7  5,3 
Övrig kultur, turism och fritid  94,5  5,5  100,0  - 
     
Teknikarbete     
Teknisk handläggare  100,0  -  100,0  - 
Ingenjör  100,0  -  100,0  - 
Tekniker  100,0  -  98,4  1,6 
Hantverkare m m  95,2  4,8  94,4  5,6 
Köks- och måltidsarbete  95,1  4,9  100,0  - 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  96,8  3,2  94,6  5,4 
     
Kod saknas  100,0  -  100,0  - 
     
Totalt kommunen  97,4  2,6  97,7  2,3 
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Tabell 1.4 Tillsvidareanställda chefer 2018-11-01 
Nämnd Kvinnor Män 
    
Revisorskollegiet - 1 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 11 12 
   
Lokalförsörjningsnämnden 1 6 
Samhällsbyggnadsnämnden 2 2 
Servicenämnden 9 26 
Tekniska nämnden 3 11 
Miljö- och konsumentnämnden 4 2 
   
Fritids- och folkhälsonämnden 17 11 
Kulturnämnden 13 4 
   
Förskolenämnden 47 6 
Grundskolenämnden 44 24 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 22 12 
   
Individ- och familjeomsorgsnämnden 12 7 
Arbetslivsnämnden 6 7 
Vård- och äldrenämnden 75 9 
Sociala omsorgsnämnden 39 6 
   
Totalt kommunen 305 146 

 
 
 
Tabell 1.5 Antal chefer i förhållande till antal underställda medarbetare 

 Gruppstorlek 

Nämnd 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 =>50 
        
Revisorskollegiet 1      
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 18 2 1 1   
       
Lokalförsörjningsnämnden 7      
Samhällsbyggnadsnämnden 5      
Servicenämnden 15 13 6    
Tekniska nämnden 10 2 1   1 
Miljö- och konsumentnämnden 3 2 1    
       
Fritids- och folkhälsonämnden 15 7 2    
Kulturnämnden 5 8 2 1   
       
Förskolenämnden 5 3 7 16 11 5 
Grundskolenämnden 8 9 9 16 13 16 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 9 12 7 6  
       
Individ- och familjeomsorgsnämnden 5 8 5 1   
Arbetslivsnämnden 9 2 1  1 2 
Vård- och äldrenämnden 8 4 20 26 14 4 
Sociala omsorgsnämnden 7 10 10 15 1  
       
Totalt kommunen 125 79 77 83 46 28 
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Tabell 1.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp 
Genomsnittligt antal 

anställda  
Antal externa 

avgångar Personalomsättning 
    
Ledningsarbete  479  45  9,4% 
    
Handläggar- och administratörsarbete    
Handläggararbete  445  60  13,5% 
Administratörsarbete  305  31  10,2% 
    
Vård och omsorg    
Sjuksköterska  233  39  16,7% 
Undersköterska  1 513  173  11,4% 
Vårdbiträde  134  16  12,0% 
    
Socialt och kurativt arbete    
Socialsekreterare mfl  285  31  10,9% 
Stödpedagog, -assistent, vårdare  396  28  7,1% 
Personlig assistent, anhörigvårdare  154  17  11,1% 
    
Skol- och förskolearbete    
Grundskollärare  730  53  7,3% 
Gymnasielärare  395  32  8,1% 
Förskollärare  788  68  8,6% 
Övrigt lärararbete  272  49  18,0% 
Barnskötare  414  34  8,2% 
Elevassistent  212  15  7,1% 
    
Kultur, turism och friluftsarbete    
Övrig kultur, turism och fritid  123  14  11,4% 
    
Teknikarbete    
Ingenjör  100  15  15,1% 
Hantverkare m m  278  27  9,7% 
Köks- och måltidsarbete  356  14  3,9% 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  252  28  11,1% 
    
Totalt kommunen  8 470  880  10,4% 

 
 
Tabell 1.7 Planerade pensionsavgångar 2019-2028 

 
Område 

Antal 
pensionsavgångar 

% av totalt antal 
tillsvidareanställda 

   
Ledararbete 154 30,9 
Handlägggar- och administrationsarbete 220 27,7 
Vård- och omsorgsarbete 458 27,4 
Rehabilitering och förebyggande arbete 14 18,2 
Socialt och kurativt arbete 272 23,5 
Skol- och förskolearbete 673 22,4 
Kultur, turism och friluftsarbete 60 22,1 
Teknikarbete 406 35,6 
   
Totalt kommunen 2 257 26,2 
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Tabell 1.8 Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 
  2018 
Personalgrupp 2017 Kvinnor Män Totalt 
     
Ledningsarbete  0,4  -  0,8  0,8 
     
Handläggar- och administratörsarbete     
Handläggararbete  3,1  2,6  1,8  4,5 
Administratörsarbete  9,0  8,7  1,8  10,5 
     
Vård och omsorg     
Psykolog  Iu  -  -  - 
Sjuksköterska  3,6  3,6  0,1  3,7 
Undersköterska  iu  47,1  9,2  56,3 
Vårdbiträde  iu  91,3  42,5  133,8 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete     
Arbets- och fysioterapeut m fl  0,6  1,0  0,1  1,2 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare mfl  iu  4,4  4,2  8,7 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  iu  -  -  - 
Stödpedagog, -assistent, vårdare  iu  16,8  9,3  26,1 
Personlig assistent, anhörigvårdare  14,2  6,6  2,7  9,3 
Övrigt socialt och kurativt arbete  iu  1,1  0,6  1,7 
     
Skol- och förskolearbete     
Grundskollärare  5,1  0,8  0,5  1,3 
Gymnasielärare  3,1  0,8  1,0  1,8 
Förskollärare  12,9  0,8  0,1  0,9 
Fritidspedagog  3,4  0,2  -  0,2 
Övrigt lärararbete  84,6  94,6  14,1  108,7 
Barnskötare  11,6  0,5  -  0,5 
Elevassistent  6,2  2,9  0,8  3,6 
Övrigt skol- och förskolearbete  16,3  18,3  4,6  22,9 
     
Kultur, turism och friluftsarbete     
Fritidsledare  5,7  2,7  1,8  4,5 
Bibliotekarie, biblioteksassistent  2,3  1,9  0,6  2,6 
Övrig kultur, turism och fritid  5,1  2,7  1,7  4,4 
     
Teknikarbete     
Teknisk handläggare  0,3  -  0,1  0,1 
Ingenjör  0,3  0,5  0,6  1,1 
Tekniker  0,2  0,2  0,2  0,4 
Hantverkare m m  11,1  1,2  10,6  11,8 
Köks- och måltidsarbete  25,0  16,2  6,3  22,5 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  9,9  1,9  1,0  2,8 
     
Totalt kommunen  407,9  329,5  117,1  446,6 
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2 Lön 
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. Under 2018 har 
ett partsgemensamt arbete påbörjats med en utveckling av löneöversynsprocessen för att stärka arbetet 
med lön som styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka chefernas roll då de har en viktig uppgift att 
använda lön som styrmedel.  
 
Under 2018 har en pilotgrupp startats upp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning 
inom Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet kommer att utvärderas under 2019. 
Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I 
lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som 
ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett helhetsperspektiv.  
 
Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. Borås Stad har haft en medianlöneutveckling på 
19,54 procent från 2012 till 2018. Vid löneöversynen 2018 ökade lönerna med 3,1 procent. Utöver 
grundlön, arbetsmiljö och kompetensutveckling har Borås Stad flera förmåner som tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla våra medarbetare. Bland annat möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, erfarenhetssatsning, bruttolöneväxling, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad, 
förmånscyklar.   
 
 

2.1 Lönepolitik 
Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp.  
 
Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare.  
 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2018 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, socionomgrupperna, 
miljöhandläggare, bibliotekarier, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, badmästare och samtliga 
lärargrupper. Dessutom gjordes en särskild satsning på undersköterskor i det centrala avtalet. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 3,1 procent. 
 

Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen 
en lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. 
Lönekartläggning och analys görs på central nivå, en analys görs även på förvaltningsnivå vilket är en 
viktig del av löneprocessen. Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten 
(det vill säga mellan medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter) men också mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Vid bedömningen i en arbetsvärdering om två arbeten är 
likvärdiga, ser man till arbetets krav när det gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella 
skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet 
redovisas i en handlingsplan. 
 
Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
lönekartläggning visar att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas befattningar och 
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indelning i lika-grupper. Särskilda budgetfinansierade satsningar utifrån handlingsplanen kommer att 
genomföras från 1 januari 2019 för förskollärare. 
 

Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Kollektivavtal har slutits inom några avtalsområden som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2018 hade 94 medarbetare 
mentorsuppdrag. 
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Ett års sammanhängande erfarenhet gav 2018 ett 
lönepåslag på 500 kr, två till tre års sammanhängande erfarenhet gav ett lönepåslag på 1 000 kr per månad 
och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är lika stort längre varför 
erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner. 
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2018 har 579 medarbetare hyrt totalt 674 cyklar. 62 medarbetare har avslutat 
sin anställning under året vilket medfört att hyresavtal för 67 cyklar har upphört. Det är 402 kvinnor och 
177 män som har förmånscyklar. Det innebär att 6,7 procent av alla tillsvidareanställda hyr en 
förmånscykel.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2018 var det 55 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget.  
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget i kronor till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga 
dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2018 var det 1 483 
medarbetare som växlade semesterdagar vilket motsvarar 17,4 procent av de som har möjlighet att växla 
till extra lediga dagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
412 medarbetare totalt 438 busskort. Köp genom Borås Stad har ökat med 227 medarbetare jämfört med 
föregående år.  
 
Rekryteringsbonus 
Borås Stad behöver stärkas som arbetsgivare inom områden där det finns utmaningar att rekrytera och 
behålla medarbetare. Under 2017 tillsattes tre KAL-arbetsgrupper (Kompetensförsörjning och 
personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning). Grupperna arbetade med yrkesgrupperna lärare, 
socialsekreterare och personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Införande av rekryteringsbonus blev 
en åtgärd i handlingsplanerna. En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka 
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och få en tillsvidareanställning i Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i 
ett år. Detta i syfte att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2018 betalades de första 21 
rekryteringsbonusarna ut.  
 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 
Medianlönen har ökat  med 900 kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en medianlöneökning med 3,3 
procent. I 15 av 31 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens. Löneutvecklingen 
(medianlön) under åren 2012 till 2018 har varit 4 621 kronor vilket motsvarar 19,54 procent. 
 

 
 
Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2018, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 97,1 procent, en ökning från 2017 då 
motsvarande siffra var 95,4 procent. Diagrammet nedan visar på kvinnors lön i förhållande till mäns lön 
för tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompe-
tens, ålder, erfarenhet och ansvar. 
 

 
 
Lönespridningen1 för kvinnor är 15 500 kronor, för män 18 548 kronor och totalt för båda könen 16 200 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 1 000 kronor eller 6,6 procent jämfört 
med 2017. 

                                                      
1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 
Tabell 2.1 Medianlön i kronor per månad  för tillsvidareanställd medarbetare 2018-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

      
Ledningsarbete 43 000 46 500 43 650 92,5 
     
Handläggar- och administratörsarbete     
Handläggararbete 35 800 38 000 36 300 94,2 
Administratörsarbete 28 000 28 680 28 000 97,6 
     
Vård och omsorgsarbete     
Psykolog 43 500 34 000 41 700 127,9 
Sjuksköterska 34 200 33 000 34 200 103,6 
Undersköterska 26 000 25 328 25 924 100,0 
Vårdbiträde 22 231 22 402 22 257 99,2 
     
Rehabilitering och förebygg. arbete     
Arbets- och fysioterapeuter m fl 32 500 31 750 32 350 102,4 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare mfl 33 600 32 900 33 300 102,1 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 29 865 27 370 29 730 109,1 
Stödpedagog, -assistent, vårdare 25 870 26 000 25 896 99,5 
Personlig assistent, anhörigvårdare 24 826 25 335 24 987 98,0 
Övrigt socialt och kurativt arbete 33 250 32 000 32 500 103,9 
     
Skola och förskola     
Grundskollärare 34 000 34 400 34 000 98,8 
Gymnasielärare 37 000 37 200 37 000 99,5 
Förskollärare 30 000 30 400 30 000 98,7 
Fritidspedagog 30 075 30 150 30 075 99,8 
Övrigt lärararbete 36 500 35 200 35 950 103,7 
Barnskötare 24 200 22 875 24 175 105,8 
Dagbarnvårdare 25 400 - 25 400 - 
Elevassistent 25 200 25 100 25 100 100,4 
Övrigt skol- och förskolearbete 29 150 28 100 28 700 103,7 
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Kultur, turism och fritidsarbete     
Fritidsledare 25 400 24 250 24 722 104,7 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 28 500 29 100 28 675 100,0 
Övrig fritid, kultur, turism 29 930 28 700 29 050 104,3 
     
Teknik     
Teknisk handläggare 35 775 35 150 35 575 101,8 
Ingenjör 34 700 35 800 35 075 96,9 
Tekniker 28 650 30 232 30 100 94,8 
Hantverkararbete 25 535 26 200 26 172 97,5 
Köks- och måltidsarbete 24 850 25 700 25 000 96,7 
Städ, tvätt och renhållningsarbete 23 600 23 700 23 600 99,6 
     
Totalt kommunen 28 300 29 200 28 500 96,9 

 

 
Tabell 2.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
        
Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 
Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 
        
Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 

 

 
Tabell 2.3 Lönespridning 2018-12-31 för tillsvidareanställda 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

       
Kvinnor 22 800 23 300 27 440 28 300 37 300 

 

38 800 
Män 22 730 23 152 28 700 29 200 40 500 41 700 
       

Totalt kommunen 22 800 23 300 27 600 28 500 38 000 39 500 

 

                                                      
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik vilket till stor 
del handlar om att skapa balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav som ställs på 
medarbetare. Det innebär att ett strategiskt arbetsmiljöarbete som tar fasta på både främjande, 
förebyggande och efterhjälpande insatser blir en självklar och viktig grundstomme i personalförsörjningen. 
I Borås Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och 
jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra. Därför samlas de alla under rubriken arbetsmiljö.  
 
Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört 
möjliggör för medarbetare att förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar om kontinuerlig och strategisk 
planering, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. För att skapa hållbara arbetsplatser med 
friska medarbetare behöver det finnas kunskap om och förståelse för att organisatoriska faktorer kan ge 
konsekvenser som synliggörs först genom individers sjukfrånvaro.  
 
De personalnyckeltal som har bäring på detta område är hälsa, långtidsfrisk och frisktal, obligatorisk 
sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde i rehabilitering samt personalomsättning.  Benämningen 
”obligatorisk” kommer av att alla kommuner ska redovisa sjukfrånvaron på samma sätt för att möjliggöra 
nationella jämförelser. Personalomsättning kan synliggöra brister i arbetsmiljön och är därför en viktig 
parameter när man bedömer om en arbetsplats är välmående. Under året har den minskat från 12, 9 
procent till 10,4 procent. I avsnittet Medarbetare på s. 6 finns det mer att läsa om personalomsättning.   
 
Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 30,7 31,5 30,3 35 26,2 38,9 29,1 
Långtidsfrisk 20,1 19,6 19,5  15,6 28,5 18,5 
Frisktal 56,0 55,8 55,5  50,7 63.6 53,8 

        
Obligatorisk sjukfrånvaro  7,4 7,5 7,3 7,5 8,3 4,7 7,4 
Sjukfall 14,7 12,9 13,9  15,8 10,7 14,2 
        
Rehabilitering - inflöde 1,3 1,0 1,2  1,1 0,5 0,9 
Rehabilitering - återgångar 0,6 0,6 0,5  0,4  0,7 0,4 
Personalomsättning (extern) 10,7 14,0 12,9          10,0            11,5 10,4 

 
3.1 Hälsa, långtidsfrisk, frisktal  
Att skapa en hälsosam organisation handlar om att ha medarbetare som mår bra över tid, medarbetare som 
både vill, orkar och kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, men 
det är oftast på sjukfrånvaro och sjukskrivning som fokus stannar. Redan för 20-talet år sedan myntade 
företagsläkaren Johnny Johnsson med några kollegor begreppet långtidsfrisk. Man fann att organisationer 
och arbetsplatser som hade en högre andel långtidsfriska medarbetare också producerade bättre kvalitet, hade 
högre engagemang och lägre sjukfrånvaro,  även bland de som var sjukfrånvarande någon gång. Med 
begreppet långtidsfrisk menas medarbetare som inte varit frånvarande för egen sjukdom de senaste två åren. 
I Borås Stad följs både hälsa (helårsfriska) och långtidsfriska (helårsfrisk 2 år) samt ett frisktal (max 5 
sjukdagar på ett år) upp. Frisktalet svarar för det som kan kallas normal sjukfrånvaro. Frånvaro på grund av 
sjukdom ligger i en genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till 
sjukdagar handlar det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. Det tas fram för att få en uppfattning 
om hur stor andel av medarbetarna som håller sig på en normal, sund nivå.   
 
Hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska medarbetare 
ligger på totalt 29,1 procent under året, 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent för männen. Under 
tvåårsperioden 2017-2018 har Borås Stad 18,5 procent långtidsfriska medarbetare.  
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Utvecklingen för Borås Stad följer den nationella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet. 
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt utfallet av helårsfriska arbetare i Sverige 
sedan 2007. Resultatet för 2018 visar att de helårsfriska blir allt färre, de yngre oftare är sjukfrånvarande 
medan de äldre friska går i pension. Frågan de ställer sig är ”Vem ska göra jobbet?” Vilket rimmar väl med 
Borås Stads ställningstagande att arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser med hållbar arbetsmiljö är 
ett sätt att arbeta med kompetensförsörjningsutmaningen. Även frisktalet sjunker för både män och kvinnor 
inom samtliga åldersgrupper. I år ligger åldersintervallet 29 år och yngre på samma nivå som gruppen 51 år 
och äldre gjorde för tre år sedan. Familjebildning och ett tyngre ansvar för barn och hem anses vara en av 
orsakerna till att framförallt de yngre kvinnorna får lägre siffor. Det finns en risk att skillnader förklaras med 
kön istället för att fokus läggs på respektive yrke och dess förutsättningar.  
 
I beskrivningen av de senaste årens  av sjukfallsutveckling lyfte man fram kvinnor och den ökade psykiska 
ohälsan som främst drabbade dem. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet 
Forte (Forte, 2015) visar att effekten på den psykiska hälsan är likartad när kvinnor och män utsätts för 
samma faktorer/belastning i arbetet. Det är inte könet som är det avgörande istället är den viktiga frågan att 
ställa och hantera hur arbetsmiljön är utformad runt om individen. Därför blir det också viktigt att utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv titta på verksamheternas förutsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv och att fokusera 
på arbetsmiljön.  
 
 

3.2 Sjuktal och sjukfall 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,6 procent, jämfört med 6,7 procent 
för 2017. Borås Stad ligger högre än snittet på 7,4 procent.   
 
Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt still i Borås Stad. Det innebär att 
Kommunfullmäktiges målsättning för 2018 uppnås. Men ska Borås Stad nå målet med en låg och stabil 
nivå över tid behöver det ske större insatser inom organisationen, något som projektet ”Frisk 
organisation” är ett exempel på.  Projektet är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet till 
sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena genom att arbeta proaktivt med organisationshälsan, 
faktorer i organisationen som ger konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro. Läs mer om projektet under rubriken Hälsofrämjande insatser.  
 
För kommunen i sin helhet sker det inga stora förändringar i sjukfrånvaron. Statistiken visar att 
sjukfrånvaron minskar i gruppen äldre medarbetarna medan den ökar i gruppen yngre medarbetare. Den 
största ökningen finns i gruppen 30-49 år. Ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna, för både män 
och kvinnor, stämmer överens med den bild som Försäkringskassan och Jobbhälsoindex ser i hela landet.  
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Sjukfrånvaro personalgrupper 
Sjukfrånvaron i flera personalgrupper inom skola och förskola har ökat under året. Förskollärare och 
fritidspedagoger men även gymnasielärare står för en hög procentuell ökning, om än från en låg nivå. 
Sjuksköterskor är en av de grupper vars sjukfrånvaro ökat under året medan övriga grupper inom vård- 
och omsorgsarbete inte går att jämföra med föregående år på grund av de nya AID-etiketter som infördes 
under året. Fritidsledare och bibliotekarier har en minskad sjukfrånvaro under året, likadant med 
personliga assistenter och personer med köks- och måltidsarbete. Det är särskilt glädjande siffror då detta 
är personalgrupper som legat högt under flera år. Enligt SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. 
Vad är problemet? från 2017 är det tydligaste mönstret att den totala nivån på sjukfrånvaron inom ett 
verksamhetsområde samvarierar med andelen kvinnor i yrket. Där ser man även att män i 
kvinnodominerade verksamheter har en relativt sett högre frånvaro. Forskningsrådet Forte fick 2013 i 
uppdrag av regeringen att genomföra en kunskapsöversikt avseende sambanden mellan 
arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Kunskapsöversikten publicerades 2015 och 
understryker nödvändigheten av att se på arbetsmiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Där 
arbetsgivaren har ett stort ansvar att erbjuda förutsättningar för en god arbetsmiljö oavsett om det är ett 
manskodat eller ett kvinnokodat yrke. SKL:s rapport lyfter också fram att verksamheter med relativt låg 
utbildningsnivå tenderar att ha en högre sjukfrånvaro. Samband mellan högre utbildning, bättre hälsa och 
lägre sjukskrivningsnivåer är inget unikt för den svenska arbetsmarknaden utan återfinns i flera länder som 
har ett liknande socialförsäkringssystem. Däremot kan det utgöra en delförklaring till varför vissa 
yrkesgrupper med generellt sett lägre utbildningsnivåer särskiljer sig med högre sjukfrånvaro i 
kommunernas statistik. Det understryker också arbetsgivarens ansvar att erbjuda förutsättningar för en 
god arbetsmiljö oavsett yrke. 

 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar har fortsatt att minska. Däremot ökar inflödet i den korta 
sjukskrivningen 1- 14 dagar. En bild som Borås delar med flera större kommuner.  
 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar minskar stadigt och närmar sig nivåerna 2013 innan 
sjukfallsutvecklingen tog fart. Det är naturligtvis många variabler som samverkar när sjukfrånvaron 
minskar men en delfaktor är att medarbetare är kvar i deltidsarbete under sjukskrivningsperioden. Här kan 
arbetsgivaren göra skillnad genom flexibla lösningar som underlättar medarbetarens återgång i arbete. I 
rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017 visar Försäkringskassan att det finns samband mellan 
nivån i inflödet i sjukfall och sjukskrivningens längd. Ett högt inflöde genererar fler sjukskrivningsdagar 
medan ett lägre inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar på sikt. Så arbetar arbetsgivaren med att sänka 
inflödet av sjukfallen kommer det också att ge en positiv effekt på den längre sjukfrånvaron över 60 dagar. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Utvecklingen över tid 
är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. Jämförs gruppen heltidsanställda med gruppen 
deltidsanställda synliggörs också en skillnad. Forskning visar att deltidsanställda som grupp oftast har en 
högre sjukskrivning än heltidsanställda. Årets siffror för Borås bekräftar det och årets statistik antyder att 
förra årets läge mest troligt var ett undantag. I år är Borås Stad tillbaka på samma nivåer som för 2015 och 
2016.  
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från nästan 
300 ner till 5 medarbetare. Det är därför bäst att inte jämföra bolagen med varandra och istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag.  
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Diagrammet visar att sjukfallsutvecklingen planar ut och till och med minskar för många kommuner. Det 
gäller för både kommunerna i Borås absoluta närhet i Sjuhärad och för några kommuner i samma 
storleksordning som Borås. Bland de kommuner som liknar Borås Stad storleksmässigt ses liknande 
mönster: korttidssjukfrånvaron ökar medan långtidssjukskrivningarna minskar. Det har också varit 
genomgående att de yngre männen ökar i sjukskrivning.  
 

Ohälsa, arbete och sjukskrivning  
De senare åren har det varit stort fokus på hur den psykiska ohälsan ökat och hur stor andel av 
sjukskrivningarna som är av psykosocial karaktär. Arbetsmiljöverket använder begreppet organisatorisk 
och social arbetsmiljö istället för psykosocial arbetsmiljö. Därigenom vill man rikta ljuset mot det som 
finns i organisationen och på arbetsplatsen oberoende av vem det är som arbetar där, dennes personlighet 
och privatliv. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden har betydelse för hur människor mår, fungerar och 
presterar. Med dagens kunskap kring vad som påverkar medarbetares hälsa går det inte att ifrågasätta detta 
och ensidigt hålla fast vid individuella eller privata förhållandens betydelse (Eklöf 2018). Fortes 
kunskapsöversikt (Forte, 2015) visar att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa 
och sjukskrivning. Riskfaktorerna i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, 
obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. Översikten lyfter också fram att god 
kontroll och rättvisa ger minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. I en annan 
kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket (Sverke, Falkenberg, Kecklund, m. fl., 2016) visas att det även 
finns gedigen kunskap om vilka organisatoriska och psykosociala faktorer som kan bidra till goda arbets- 
och hälsorelaterade utfall. Här poängteras vikten av att främja en generellt god arbetsmiljö, för kvinnor 
och män, för olika yrken och verksamheter.   
 
IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, konstaterar att kvinnors 
sjukfrånvaro är högre än mäns i alla länder där kvinnor har ett högre arbetskraftsdeltagande. IFAU anser 
att familjeansvaret är avgörande för kvinnors sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som 
sjukfrånvaron börjar skilja sig åt mellan män och kvinnor. En av orsakerna till det kan vara att kvinnors 
större familjeansvar leder till sämre förankring i arbetslivet, vilket i sin tur sänker tröskeln för 
sjukskrivning.  
 

Sjukfall som nyckeltal för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro 
Som kunskapsöversikterna inom fältet beskrivit är det ofta flera faktorer som samspelar vid en 
sjukskrivning genom komplexa orsakssamband. Relationen mellan  privatliv och arbetsliv påverkar 
arbetsrelaterad ohälsa liksom sjukfrånvaro och aktuell arbetsmiljö inverkar på varandra. Men bilden är ofta 
svårtolkad. Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter 
ett par år, vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras ändå kan ha rimliga sjuktal under 
lång tid.  
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Eftersom det är problematiskt att enbart använda sjuktalet för att beskriva hälsoläget och arbetsmiljön i en 
verksamhet eller för en yrkesgrupp används här ett nyckeltal för inflödet i sjukfrånvaro, sjukfall. 
Definitionen på nyckeltalet sjukfall är antalet påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar. Talet 
multipliceras med 10 000 för att bli mer lätthanterligt.   
 
Förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflöde i sjukfrånvaro synliggörs med en matris. Den ger 
möjlighet att utläsa om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, arbetsmiljöförändringar i nutid 
eller dåtid med faktorer som ligger längre tillbaka i tiden. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer 
som arbetsgivaren har möjlighet att påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på kvinnor och 
män.  
 
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Det året motsvarar bättre ett normalläge för 
sjukfrånvaron än årets siffror. Värdet för sjuktalet (obl. sjukfrånvaro) är 5,4 och värdet för sjukfall 
(inflödet i sjukfrånvaro) är 13,6. Dessa siffror från 2012 svarar mot regeringens målsättning för en rimlig 
sjukfrånvaro för kommuner och landsting på 5,5 procents sjukfrånvaro. Olika strategier läggs upp utefter 
var personalgruppen befinner sig i matrisen. Borås Stad behöver arbeta på flera nivåer, det handlar om 
främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser.  
 

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

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

 
 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

 

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

 

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

 
 

Lågt sjuktal 
 (få sjukdagar) 

(< 5,4) 

 

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

 

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

Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2017 

Plac. 
Kvinnor 

2018 

Plac. 
Män 
2017 

Plac. 
Män 
2018 

     
Ledningsarbete D D D D 
     
Handläggar- och administrationsarbete     
Handläggararbete  D D D D 
Administratörsarbete  B B D D 
     
Vård- och omsorg     
Psykolog - - - - 
Sjuksköterska B B B B 
Undersköterska A A A A 
Vårdbiträde  A A B A 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete     
Arbets- och fysioterapeut m fl B A D A 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare  m lf A B B B 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent - B - D 
Stödpedgog, -assistent, vårdare - C - B 
Personlig assistent, anhörigvårdare B B D D 
Övrigt socialt och kurativt arbete B A D D 
     
Skol- och förskolearbete     
Grundskollärare  D D D D 
Gymnasielärare  D B D D 
Förskollärare  A A C C 
Fritidspedagog  A A C A 
Övrigt lärararbete  D D D D 
Barnskötare  A A B A 
Dagbarnvårdare  - - - - 
Elevassistent  A A C C 
Övrigt skol- och förskolearbete  A B D C 
     
     
Kultur, turism och friluftsarbete     
Fritidsledare  A A A A 
Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C C 
Övrig fritid, kultur, turism A B D D 
     
Teknikarbete     
Teknisk handläggare  B A D D 
Ingenjör D D D D 
Tekniker  D D D D 
Hantverkararbete A A B B 
Köks- och måltidsarbete  B B D B 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  B B D D 
     

 
I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
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faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd blir 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Modellen beskriver hur yttre krav i förhållande till den 
kontroll över situationen som upplevs och vilket socialt stöd som ges visat sig ha inverkan på 
medarbetares välmående. Det är också viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom dessa 
så kallade kontaktyrken så innehåller själva arbetet i sig friskfaktorer. Det brukarnära, ganska emotionellt 
krävande arbetet är något av det mest stimulerande och meningsfulla arbete som finns. 
  
Det är främst kvinnor som arbetar inom dessa yrken så när ohälsan drabbar yrket så drabbar den också 
gruppen kvinnor mer än gruppen män. Men matrisen visar att även män inom dessa yrken har hög 
sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med arbetsmiljön här så kommer också kvinnors överrepresentation i 
sjukskrivningsstatistiken att minska. Det visar på vikten av att se på statistiken med ett genusperspektiv. 
Genusperspektivet är också viktigt utifrån att samma yrke kan visa upp helt olika hälsolägen när det 
presenteras uppdelat efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel 
också ges samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det 
fortfarande finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur förhåller det sig på kommunens 
arbetsplatser? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som ges för uppdragen som män 
respektive kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller 
andra könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt?  Erbjuds män och kvinnor lika villkor på 
arbetsplatserna? Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som 
inom traditionellt kvinnodominerade verksamheter? 
 
Borås Stad behöver, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande med 
arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna och 
den negativa sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. IFAU slår 
fast att kvinnor är borta från arbetet längre och är inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. 
Slutsatsen utifrån det är att det inte bara är den enskildes ohälsa eller upplevda hälsa som avgör. Det är 
även en fråga om inställning till sjukskrivning från såväl individen som arbetsgivaren och sjukvården. Det 
kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors och mäns arbete och ohälsa befästs av 
arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården. Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors 
högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva 
vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, förstärker det här resonemanget. Enligt henne är det inte könet som skapar 
ojämställdheten utan det är själva organiseringen av arbetet som gör det. Det som idag benämns som 
kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och att 
det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter. Men Annika 
Härenstam understryker att arbetsmiljön inte är utformad efter vare sig yrke eller kön och att lösningen 
inte är att enbart analysera utifrån dessa två kategorier. Förändringar som sker inom en verksamhet/sektor 
påverkar framförallt det kön som är överrepresenterat inom verksamheten/sektorn.  
 

3.3 Rehabilitering, inflöde och återgång 
Ett tidigt agerande i rehabiliteringsflödet är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det minskar 
efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för individen, 
arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga skeenden behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  
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Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen - inflöde 
 Antal Nyckeltal 1) 
Inflöde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

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

2017 
2016 
2015 

 1 570 
 1 519 

1 562 

214 
237 
246 

1 811 
1 756 
1 808 

1,4 
1,1 
1,5 

0,6 
0,5 
0,7 

1,2 
1,0 
1,3 

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000     
 
Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande ur både ett hälso- och 
verksamhetsperspektiv.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 90 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
2,5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 95 procent tillbaka i arbete.  Endast 5 procent 
av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning för 
att återgång i arbete ska vara möjlig. 
 

Rehabilitering – återgångar 
 Antal Nyckeltal 

Återgångar   Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 81 40 121 0.4 0,7 0,4 

2017 
2016 
2015 

101 
306 
442 

39 
45 
82 

140 
351 
524 

0,5 
0,6 
0,6 

0,7 
0,8 
0,9 

0,5 
0,7 
0,6 

1) Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 

 
Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  
 
Statistiken visar att antalet avslutade rehabiliteringsärenden är färre än tidigare år. Det är kvinnorna som 
fortsätter minska medan det är ett relativt oförändrat läge för män. En del av förklaringen kan finnas i 
själva sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen och är den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014. Det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som 
den psykiska ohälsan är störst. Utöver att diagnosgruppen utgör en så stor del av de påbörjade sjukfallen, 
står den också för de längsta sjukskrivningstiderna och har lägst grad av återgång i arbete enligt en rapport 
från Försäkringskassan. Det tar alltså längre tid att komma tillbaka till jobbet för den som varit sjukskriven 
för psykisk ohälsa, jämfört med genomsnittet av alla diagnoser.  
 
Forskning visar att män generellt får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren än kvinnor, något 
som ses som en nationell utmaning. Det förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete 
medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver dels analysera om det görs 
skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i återgångar för olika yrken 
och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga nämnder använder Heroma i 
hanteringen av rehabiliteringsärenden. Med hjälp av Heroma kan fler parametrar undersökas och följas 
upp genom val av olika rapporter vilket ger ett bättre underlag för analys. Det är också av betydelse att se 
över hur andra berörda parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, reagerar 
och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare.   
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Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 
Sjuklönekostnaderna ökade med drygt 3,3 miljoner kronor och stannade på 97,6 miljoner kronor, en 
ökning med 3,4 procent. Detta är kostnaden Borås Stad bär för sjuklön för de två första veckornas 
sjukskrivning. Större delen av årets ökade kostnader för sjuklön är en följd av den årliga uppräkningen av 
lönekostnader. Medianlönen ökade under 2018 med 3,3 procent. Det är en delförklaring till att  
sjuklönekostnaderna ökar trots att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivåer som förra 
året. Omräknat enligt medianlönen på 28 500 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 286 årslöner. Viktigt att ta 
med i resonemanget är att summan som synliggörs i utbetalning av sjuklön endast är en del av de 
kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. 
 

 
Värdet av god hälsa 
Det finns ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa som är viktiga att resonera kring.  I de kostnader som 
arbetsgivaren har ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Men frånvaro ger även 
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Rent krasst 
betalar kommunen för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. I vissa verksamheter krävs 
det direkt en vikarie, vilket innebär att arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaron betalar dubbelt för samma 
arbete. Om utgångspunkten är att den ordinarie medarbetare är mer produktiv när denne är på arbetet än 
vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de 
verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren helt utan att få någon motprestation 
tillbaka. En viktig effekt av att ta fram vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet 
av att ha medarbetare som är friska. För att illustrera vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  
 
Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men kostnaderna 
kan ändå vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och denne tar då över den 
ordinarie medarbetarens arbetsplats inklusive kostnader för lokal, utrustning med mera. De stora 
utgifterna blir istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader för rehabilitering av den 
sjukskrivne medarbetaren. Sättet att räkna är hämtat från ”Boken om personalekonomi” (Johrén, Högberg 
och Catasus, 2012). 
 
Beräkningarna av en korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av månadslönen och kostnaden för 
långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr enligt använd modell. 
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Exempel 1 Förskollärare. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Förskollärare Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 354   
    
Sjuk dag 1 167  7 691  1 284 397 
Sjuk dag 2-14 305  67 231  20 505 455 
Långtidssjuk dag 15-90 54  22 138  1 195 452 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 324  74 922  24 274 728 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

408  22 138  9 032 304 

 
Exempel 2 Undersköterska. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Undersköterska Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 314   
    
Sjuk dag 1 160  6 795  1 087 200 
Sjuk dag 2-14 271  69 394  18 805 774 
Långtidssjuk dag 15-90 47  51 319  2 411 993 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 298  69 394  20 679 412 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

361  51 319  18 526 159 

 
 

3.4  Hälsofrämjande insatser 
Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medar-
betare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från 
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliter-
ingsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig i hela organisationen. Det 
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser 
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt i syfte att öka 
hälsan och minska sjukfrånvaron.  
 

Psykosocial arbetsmiljöscreening 
Ett nytt arbetssätt för psykosocial arbetsmiljöscreening har tagits fram och prövats, men tyvärr föll det inte 
ut som önskat så istället fortsatte arbetet med att hitta ett alternativ, då tidigare screeningsresultat visat att 
metoden ger effekt på korttidsjukfrånvaron. Syftet med screeningarna var att erbjuda ett verktyg som 
stöttar chef och medarbetare att tillsammans arbeta för en gynnsam psykosocial arbetsmiljö och bidra till 
ett gemensamt engagemang för verksamhetens uppdrag. Screeningen skulle ge arbetsplatsen en förståelse 
för vad som påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Urvalet av arbetsplatser grundade sig på 
sjukfrånvarostatistik och dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. De samlade erfarenheterna och 
kunskaperna som kommit fram ur arbetet med screeningarna har varit en viktig grundpelare i 
framtagningen av projektet Frisk organisation.   

 

Frisk organisation – satsning på organisationshälsa 
SKL:s projekt Socialt utfallskontrakt förädlades under året till ett projekt i egen regi under namnet  Frisk 
organisation med fokus på organisationshälsa. Erfarenheterna från arbetet med psykosocial 
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arbetsmiljöscreening har varit en del i bakgrundsarbetet tillsammans med kunskaper och analys som Borås 
Stad fick genom arbetet med socialt utfallskontrakt. Projektet är en satsning över tre år med syftet att 
minska inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och stabil 
nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Satsningen är på totalt 30 mkr fördelade över tre år. Målet är att det ska kunna räknas hem genom en 
sänkning av sjukfrånvaron från dagens 7,4 % till 5,0 %, vid projektets slut. Lyckas projektet innebär det 
utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också att man kan ta tillvara en arbetskraftsreserv på 
245 årsarbetare. Projektet bygger på två delar, ett chefsstöd ( en avdelning), som genom 
arbetsplatsscreeningar fångar upp och hanterar ”färsk sjukfrånvaro” och ett beslutsstöd (IT-stöd) för att 
på ett snabbt sätt fånga upp arbetsplatser med hög andel medarbetare med riskfrånvaro. Syftet är att arbeta 
bort den ohälsa som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså ohälsa som organisationen själv är 
med och skapar.  
 
Under hösten har rekrytering, införskaffande och iordningställande av lokaler, planering och förarbete 
pågått för att ha projektet i drift januari 2019.  
 

Pausit 
Forskning har på senare tid visat allt tydligare att det är av betydelse att minska på stillasittandet och få in 
rörelse under arbetsdagen. Där är pausprogram ett sätt att förebygga fysiska besvär hos medarbetare. Ett 
pausprogram riktar sig till dem med ett statiskt, stillasittande arbete men lämpar sig också för grupper som 
är i rörelse under arbetspassen och behöver få in återhämtning. Under året har det gjorts en central 
satsning på en site-licens för pausprogrammet Pausit för samtliga datoranvändare i kommunen.  
 

Friskvårdsförmåner 
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, max 1 500 kr per person och år, för medarbetare 
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av 
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Borås Stad utökade ramen för godkända aktiviteter under året till att 
täcka in samtliga aktiviteter som godkänns av Skatteverket. Detta skedde i samband med att även 
Skatteverket valde att ta med sporterna golf, ridning och slalom. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis 
inträde till kommunens badanläggningar. Under året har 3 589 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, 
en ökning med några hundra personer jämfört med 2017. Under tre veckor i november noterades 
aktiviteten på de ansökningar om friskvårdsbidrag som kom in till Löneservice. Siffrorna är inte 
heltäckande men ger en fingervisning om vilka aktiviteter som medarbetarna använder sitt friskvårdbidrag 
till: träning/gym 769 stycken, massage 254 stycken och kost 34 stycken och en övrig post på drygt 80 
ansökningar. Det har skett drygt 17 000 bad fördelade mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, 
Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. En ökning med drygt 5 000 bad i jämförelse med förra året. Totalt 
har 2 571 medarbetare hämtat ut badkort under 2018, en ökning med 957 personer. För baden debiterades 
förvaltningarna i år totalt 980 000 kr. Tillsammans uppgår friskvårdssatsningarna till 5,1 miljoner kronor. 
Den största delen, 4,2 mkr, står friskvårdsbidraget för.  

 

Hälsoinspiratörsutbildning 
Flertalet arbetsplatser i Borås Stad har en hälsoinspiratör som tillsammans med chef sätter fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om i 
organisationen. För att hälsoinspiratörerna ska ha en gemensam plattform anordnas årligen en central 
grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet 
och praktiska verktyg för uppdraget. Det har varit ett stort tryck på grundutbildningen under året vilket 
genererat extra insatta utbildningstillfällen. Under 2018 har 60 nya inspiratörer gått grundutbildningen och 
350 inspiratörer deltagit på inspirationsträffar fördelade över fyra tillfällen. Hälsoinspiratörerna får även 
kunskapspåfyllning genom nyhetsbrev.  
 

Familjeföreläsning 
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till föreläs-
ningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, därav namnet Familjeföreläsning. Morgan Alling var 2018 
års föreläsare på temat hur man vänder negativa erfarenheter till sin fördel. Hur löser man konflikter med 
besvärliga människor; Livskamrater, arbetskamrater, vänner, grannar eller kanske till och med en själv. 
Bäckängsgymnasiets aula var fullsatt med 800 förväntansfulla åhörare.  
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MerKraft 
Personalklubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en 
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, innebandyturnering, körsång, 
föreställningar på Göteborgsoperan, lunchteater, minigolf, paddling, off-trail, bio, föreläsning med Annelie 
Pompe, karate och pärlkurs till räk- och laxkryssning i skärgården och skidskola vintertid. Samtliga 
medarbetare är medlemmar i klubben i och med sin anställning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges 
till subventionerade priser. 
 

Medarbetarcentrum 
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens 
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation för att undvika så kallade 
inlåsningseffekter och deras negativa konsekvenser för medarbetarna. Dessutom arbetar 
Medarbetarcentrum med att stödja chefer och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation 
och för att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. 
 
Under året har 89 medarbetare gjort en förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. 51 
medarbetare har gjort en förändring med hjälp av matchningsdatabasen, där lediga tjänster från 
medlemskommunerna skickas till Medarbetarcentrum för matchning.  Till den här databasen har Borås 
Stad skickat in 1 429 tjänster för matchning. Drygt 422 personer har varit i kontakt med 
Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller grupputvecklingsinsatser av olika slag. 
Vid 18 tillfällen under året har Medarbetarcentrum presenterat verksamheten. Dessa tillfällen har berört 
222 medarbetare och chefer.  
 
Genom åren har Medarbetarcentrum matchat närmare 2 400 tjänster för medlemskommunerna med 
många nöjda medarbetare och chefer som följd. 
 

3.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
I Borås Stad kompletteras det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med insatser för att 
behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner och verktyg 
integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De övergripande riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet 
ska utformas är beslutade av kommunfullmäktige och ingår i det Personalpolitiska programmet/Hållbart 
arbetsliv. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem Stratsys 
med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar 
förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom stärker likvärdighet och 
underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Under året har det gjorts en förvaltningsövergripande 
översyn och revidering av SAM-modulen för att den än bättre ska fylla sitt syfte.  
 
Nämnderna har i uppföljningen av kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i 
Stratsys att förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en positiv 
hälsoutveckling och bromsa sjukfrånvaron. I det arbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet och Borås 
Stads rutiner en grund. 

 
Arbetsskador och tillbud 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vilar ett stort ansvar på 
skyddskommittéerna liksom för chef och medarbetare att agera lärande utifrån de arbetsskador och tillbud 
som uppstår. Nationellt har det skett stora arbetsmiljöförbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön under 
senare år, vilket bland annat visat sig i minskade arbetsplatsolyckor. Men förbättringarna har främst gynnat 
män inom den privata sektorn. De arbetsskador och tillbud som sker inom kvinnodominerade 
verksamheter är mer av social och organisatorisk karaktär och kräver andra typer av insatser. 
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller 
ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.  
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Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer. En god 
säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet.  
 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2018 till totalt 808 stycken, en ökning med 125 anmälningar jämfört 
med 2017.  De två i särklass vanligaste orsakerna är skadad av person och fallolyckor. Fallolyckor är den 
orsak som ökat mest. Det är den vanligaste orsaken för kvinnor och står för nära 30 procent av anmälda 
arbetsskador. Skadad av person står för 25 procent och fysisk överbelastning för 12 procent. Bland 
männen är det istället skadad av person som är mest förekommande med 30 procent följt av fallolyckor på 
nära 20 procent och skadad av (egen) hanterat föremål på drygt 10 procent. 
 
Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 263 jämfört med 837 förra året. En ökning som till viss del beror på 
att fler rapporterar in i Heroma varSAM. Utifrån arbetsmiljöverkets triangel blir det tydligt att en 
organisation som har drygt 1 200 tillbud på ett år indirekt har väldigt många riskabla förhållanden och 
beteenden att arbeta med ute i verksamheterna. Det är också en bra bit kvar innan det råder balans sett till 
fördelningen mellan tillbud och arbetsskada. Bland tillbuden är hotsituation den vanligaste orsaken på  
nära 40 procent, de flesta av dem återfinns bland kvinnorna. Sedan följer brister i arbetsorganisationen och 
tidsbrist och stress, med 14 respektive 13 procent. Dessa orsaker är höga för både män och kvinnor men 
män har även procentuellt sett många tillbud inom underhåll och service.  
 
Rapportering av tillbud och arbetsskador via självrapportering i Heroma görs i otillräcklig omfattning i 
verksamheterna. Förvaltningarna uppger att systemet är komplicerat vilket är en orsak till att inte alla 
tillbud rapporteras. För att komma tillrätta med detta testas AFA:s system IA för rapportering av tillbud 
och arbetsskador. 
 
Bilden är tydlig. Det är viktigt att dels komma tillrätta med inrapporteringen och användande av de 
stödsystem som finns, dels agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för att 
undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
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3. 6 Jämställdhet och likabehandling 
Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
handlar om att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  
 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten innebär att 
arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp arbetet på samma 
sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 
Under året har en kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter gjorts för att synliggöra 
det arbete som redan görs i verksamheterna. Förslag på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan stärkas 
och utvecklas har lämnats i en rapport som kommer att behandlas politiskt under 2019. 
 
Under våren hölls fyra frukostseminarier som var öppna för samtliga medarbetare. Syftet var att under 
enkla former föra dialog om ämnen som berör inom jämlikhetsområdet. Bland annat handlade 
seminarierna om #Me too, hälsa och jämlikhet och bastukultur. 

 
3.7  Företagshälsovård 
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås Stads leverantör av 
företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och 
rehabilitering. Leverantören ska vara en expertresurs och stärka kommunens arbete inom dessa områden. 
Främjande tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i separata avtal för att ge 
förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag.   
 

Feelgood  
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2018 är 6 mkr. Efterhjälpande insatser för individ uppgår 
till 5,4 mkr, vilket är ett resultat av att kommunen arbetar aktivt med rehabilitering för långtidssjukskrivna 
medarbetare. De mest frekvent beställda tjänsterna är konsultation individ, stödsamtal, 
arbetsförmågebedömning och stöd kopplad till beroenden såsom alkohol och droger. Psykolog är den 
profession som använts mest följt av läkare och sjuksköterska.  
 
Kvinnorna använder sig av företagshälsovårdens tjänster mer än männen, men skillnaden mellan 
grupperna har minskat under året.. Idag är nära 30 procent av de som använder av företagshälsovård män. 
Kvinnorna som vänder sig till företagshälsovården är fortfarande fler till antalet i samtliga åldersintervall 
men männen har ökat markant i åldersgruppen 18-29 år. Att ohälsan generellt sett växer i gruppen yngre 
män är något som visat sig i jämförelse med andra kommuner i vår storlek men också i 
jobbhälsorapporten 2018:3 från Sveriges företagshälsor.  

318

808419

1 263

0

500

1 000

1 500

2 000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Antal Arbetsskador och tillbud 2002-2018

Arbetsskador Tillbud



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2018 ARBETSMILJÖ 

37 

3.8 Tabellavsnitt arbetsmiljö 
Tabell 3.1 Frisktal per åldersintervall 

 2015 2016 2017 2018 

    Kvinnor Män Totalt 

 
      

29 år och yngre 55,7 54,3 52,4 48,3 61,7 52,0 

30-50 år 57,5 58,3 59,1 54,2 65,0 56,5 

51 år och äldre 52,7 53,0 52,1 46,8 62,9 50,9 

       

Totalt kommunen 56,0 55,8 55,5 50,7 63,6 53,8 

 
Tabell 3.2 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 

  

2017  2018  
  Kvinnor Män Totalt 
Ledningsarbete  3,2 3,1 2,2 2,8 
     
Handläggar- och administrationsarbete     
Handläggararbete  3,8 4,5 2,2 3,8 
Administratörsarbete  6,0 6,4 4,0 6,0 
     
Vård- och omsorgsarbete     
Psykolog Iu 11,4 0,5 7,7 
Sjuksköterska 6,8 7,9 3,0 7,4 
Undersköterska Iu 12,1 7,5 11,6 
Vårdbiträde  iu 10,1 6,2 8,8 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete     
Arbets- och fysioterapeut m fl 8,2 9,1 9,7 9,2 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare  mfl Iu 6,6 7,6 6,7 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent Iu 9,4 2,2 7,3 
Stödpedagog, -assistent, vårdare Iu 11,3 9,8 10,3 
Personlig assistent, anhörigvårdare 6,7 7,7 2,5 6,5 
Övrigt socialt och kurativt arbete iu 6,5 2,4 5,5 
     
Skol- och förskolearbete     
Grundskollärare  3,8 4,2 3,0 3,9 
Gymnasielärare  2,7 5,9 2,5 4,4 
Förskollärare  8,4 9,8 4,9 9,5 
Fritidspedagog  6,4 8,1 7,2 7,8 
Övrigt lärararbete  4,0 5,4 2,4 4,5 
Barnskötare  9,9 9,8 14,0 10,0 
Dagbarnvårdare  10,4 16,9 - 16,9 
Elevassistent  7,9 10,2 4,1 7,7 
Övrigt skol- och förskolearbete  7,3 8,7 4,0 7,1 
     
Kultur, turism och friluftsarbete     
Fritidsledare  10,4 11,5 7,0 9,0 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 7,8 7,7 3,5 6,7 
Övrig fritid kultur turism  3,4 6,8 2,9 5,0 
     
Teknikarbete     
Teknisk handläggare  7,1 7,5 2,8 5,9 
Ingenjör 2,7 3,3 2,2 2,5 
Tekniker  4,4 2,6 4,7 4,4 
Hantverkararbete  6,3 7,3 7,0 7,0 
Köks- och måltidsarbete  8,1 7,4 6,2 7,2 
Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 8,3 4,2 7,3 
     
Kod saknas 0,6 0,2 0,1 0,1 
     
Totalt kommunen 7,3 8,3 4,7 7,4 
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Tabell 3.3 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  
Nämnder Kvinnor Män Totalt 
    
Revisorskollegiet 0,2 0,4 0,3 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 9,2 2,8 7,1 
    
Lokalförsörjningsnämnden 11,6 2,2 5,8 
Samhällsbyggnadsnämnden 7,8 2,5 5,2 
Servicenämnden 4,6 4,5 4,6 
Tekniska nämnden 6,4 9,4 8,4 
Miljö- och konsumentnämnden 6,9 3,7 6,1 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 8,7 6,1 7,6 
Kulturnämnden 6,0 1,8 4,6 
    
Förskolenämnden 9,3 8,8 9,3 
Grundskolenämnden 7,0 4,2 6,3 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,5 3,2 4,7 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 7,0 6,0 6,8 
Arbetslivsnämnden 3,0 3,1 3,0 
Vård- och äldrenämnden 10,7 6,4 10,0 
Sociala omsorgsnämnden 9,7 5,8 8,9 
    
Totalt kommunen 8,3 4,7 7,4 

 
    

Tabell 3.4 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid
Bolag 2017 2018 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 
   

 
Tabell 3.5 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 
  2018 
 2015 2016 2017 Kvinnor Män Totalt 
       
29 år och yngre 5,3 5,6 6,7 7,5 4,7 6,8 
30-49 år 7,1 7,2 6,7 8,0 4,3 7,1 
50 år och äldre 8,8 9,0 8,4 9,2 5,3 8,1 
       
Totalt kommunen 7,4 7,5 7,3 8,3 4,7 7,4 

 
 
Tabell 3.6 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

 2015 2016 2017 2018 
     
Kvinnor 62,6 62,2 58,5 56,7 
Män 50,3 49,8 43,5 41,4 
     
Totalt kommunen 60,7 60,2 56,1 54,2 
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Tabell 3.7 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  
År Deltid Heltid 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
       
2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 
2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 
2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 
2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

 
 
Tabell 3.8 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

  2013  2014  2015 2016 2017 2018 
       
Kvinnor  15,4  15,3 16,1  13,9  15,1 15,8 
Män  10,1  9,8 10,6  9,8  10,4 10,7 
       
Totalt  kommunen  14,1  13,9 14,7  12,9  13,9 14,5 

 
 
Tabell 3.9 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

   Kvinnor  Män 

         2017 2018  2017 2018 

        
A   46,4 45  7,1 20 
B 
C 
D 

  28,5 
0,0 
25,0 

35 
3 
17 

 17,8 
14,2 

60,7 

14 
14 
52 
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Tabell 3.10 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2018 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 
     
Ledningsarbete 20 8 28 6,5 
     
Handläggar- och administrationsarbete     
Handläggararbete  22 5 27 6,9 
Administratörsarbete  40 4 44 15,0 
     
Vård- och omsorg     
Psykolog 1 - 1 24,3 
Sjuksköterska 38 1 39 17,7 
Undersköterska 301 28 329 31,7 
Vårdbiträde.  36 5 41 14,9 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete     
Arbets- och fysioterapeut m fl 8 3 11 19,8 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare  m lf 34 5 39 15,4 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7 - 7 19,4 
Stödpedgog, -assistent, vårdare 37 10 42 11,4 
Personlig assistent, anhörigvårdare 19 1 20 20,8 
Övrigt socialt och kurativt arbete 6 - 6 6,3 
     
Skol- och förskolearbete     
Grundskollärare  52 7 59 5,8 
Gymnasielärare  30 7 37 9,9 
Förskollärare  167 4 171 17,4 
Fritidspedagog  20 3 23 9,6 
Övrigt lärararbete  19 3 22 5,9 
Barnskötare  76 8 84 18,8 
Dagbarnvårdare  - - - - 
Elevassistent  31 3 34 17,2 
Övrigt skol- och förskolearbete  9 - 9 11,2 
     
Kultur, turism och friluftsarbete     
Fritidsledare  8 5 13 22,5 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 8 1 9 18,9 
Övrig fritid, kultur, turism 11 - 11 8,7 
     
Teknikarbete     
Teknisk handläggare  10 - 10 10,4 
Ingenjör 2 5 7 2,5 
Tekniker  0 7 7 6,0 
Hantverkararbete 4 30 34 11,7 
Köks- och måltidsarbete  40 8 48 14,6 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  41 4 45 21,8 
     
Kod saknas - - - - 
     
Totalt kommunen 1 097 165 1 262 15,2 
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Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018 
Orsak Kvinnor  Män Totalt 
    
Elolycka, brand, explosion, sprängning 0 1 1 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 4 2 6 

Den skadade föll 174 30 204 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 35 8 43 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 6 7 13 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 14 4 18 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 46 17 63 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 158 47 205 

Skadad av djur 1 0 1 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 75 15 90 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 23 1 24 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 8 2 10 

Fordonsskada eller påkörd 26 12 38 

Annat 51 13 64 
Ej kategoriserade - - 28 
    
Totalt kommunen 621 159 808 

 
 
Tabell 3.12 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2018 
Orsak Kvinnor  Män Totalt 
    
Tekniska brister 41 15 56 

Brister i underhåll och service 69 22 91 

Brister i arbetsinstruktioner 36 13 49 

Brister i utbildning 13 2 15 

Brister i kommunikation 52 8 60 

Brister i arbetsorganisation 147 26 173 

Tidsbrist eller stress  150 15 165 

Hotsituation 440 62 502 

Obesvarade 127                     9 136 

Ej kategoriserade                                                                                                       

 

Totalt kommunen 

- 
 
 

1075 

- 
 
 

172 

16 
 
 

1 263 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 
 

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

4. 1 Framtida kompetensförsörjning 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är stor och kommer med all sannolikhet att bli större 
under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås till och med år 2026 utmärks av en ökning av 
både gruppen barn och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 6-19 år ökar under perioden med 25 
procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern allra mest. Äldre över 80 år ökar med drygt 27 
procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med knappt 10 procent.  
 
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Det handlar om att 
möjliggöra för fler att jobba mer och längre, skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta 
heltid och att stanna fler år i yrkeslivet. Att minska ohälsan är en fortsatt viktig fråga. Staden har avsatt 30 
miljoner kronor för att under en treårsperiod arbeta med projektet Frisk organisation. Syftet med projektet 
är att med hjälp av nya arbetssätt komma till rätta med den sjukskrivning som kan härledas till 
organisatoriska faktorer. Att genom digitalisering effektivisera verksamheten är ytterligare en strategi. Det 
behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.  
 
Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) inom områdena socialsekreterare och hälso- och sjukvårdsverksamhet har följts upp under 
året. Lönesatsningar på socialsekreterarna har skapat förutsättningar för en utökad rekrytering och man är 
nu mindre beroende av bemanningsföretag än tidigare. Även när det gäller hälso- och 
sjukvårdsverksamheten har lönesatsningar gjorts på hela gruppen. Ett försök med decentraliserad 
lönesättning vid nyanställning har också påbörjats. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad 
personal träffas över förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något 
positivt. 
 
Att lyfta fram stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Verktyg i detta arbete är 
en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat personliga kontakter, tryckt media, internet och 
sociala medier samt närvaro på arbetsmarknadsdagar, där Borås Stad bland annat medverkat på STARK-
dagen på Högskolan i Borås samt flera mässor både i Borås och Göteborg.  En aktivitet i arbetet med att 
skapa ett enhetligt sätt att kommunicera Borås Stads erbjudande som arbetsgivare är under året framtagna 
riktlinjer för platsannonser vilka kommer att implementeras fullt ut under våren 2019. 

 
För att möta framtidens rekryteringsbehov samarbetar Borås Stad med Nordjobb som har en databas med 
personer som vill arbeta i Nordiska länder. Nya satsningar som är påbörjade är ett samarbete med Eures 
som är en del av Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera från europeiska länder. 
Satsningen innebär att påbörja rekrytering från andra länder där det finns ett överskott av kompetens i de 
yrken där vi har rekryteringsbehov.  
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Diskussioner om praktiksamarbete med utbildningsanordnare i Finland har påbörjats med förhoppning att 
studenter vill komma tillbaka till Borås för att arbeta efter avslutad praktik. Framgent kan det även vara 
intressant att påbörja praktiksamarbete med andra länder än Finland. 
 

4.2  Centrala utbildningar och kurser 
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2018 
genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, medieträning och excel. Centrala 
utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också genomförts. 
Exempel på sådana är kurser för ekonomer och hälsoinspiratörer samt utbildningen motiverande samtal. 

 
4.3  Chef- och ledarutveckling 
Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig i första hand till nya chefer, men även erfarna chefer kan kostnadsfritt ta del av det. 
För en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i 
arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, ”Chef- 
och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar, ingår i programmet. 
 

Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärutvecklingsmöjligheter. 
 
Under 2018 genomgick åtta personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
Under 2018 sökte 21 personer till 2019 års utbildning. Av dem valdes nio personer ut vilka kommer att 
genomgå Framtidens chef. Fyra av de tio deltagarna är lärare. 
 

4.4  Fritidsstudier 
48 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där 
bidrag beviljats är för påbyggnadsstudier till distriktssköterska, vård- och omsorgsadministration, breddad 
behörighet för lärare, didaktik samt svenska som andraspråk. 
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Definitioner 
 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 
 
Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 
 
Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 

grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 
 
Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
  
Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 

arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 
 
Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 

heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 
 
Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 

typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 
 
Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
 Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås 

samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

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

arbetsgivaravgift enligt avtal. 
 
Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 

den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 
 
Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11. 
 
Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 

veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

 
Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  
 
Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-

ning. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdrag som inte ingår i budget – tertial 1 2019 
Kommunstyrelsens dnr 2018-00215 2.3.1.0 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag 
som inte ingår i budget för tertial 1 2019. 
 

Ärendet 
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga 
nämnder och bolag skulle rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget som Kommunfullmäktige fattat. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget 
för tertial 1 2019. Uppdragen som redovisas är hur nämnden:  
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget tertial 1 2019.docx 
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Återrapportering av beslut
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas till exempel i motioner. Beslut om uppdrag leder till att
en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få
uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett
nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger
Kommunstyrelsen ett uppdrag.

För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för det nya uppdraget 
rapporteras till Kommunstyrelsen 2 ggr per år. Ärende om beredningsläget förs upp 
till Kommunfullmäktige som får en rapportering och statusrapport av uppdraget.
Alla beslut som inte verkställs ska också rapporteras tills dess de är verkställda eller att
Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget. Nämnden ska rapportera till
Kommunstyrelsen.

Således genererar ett uppdrag till nämnd i Kommunfullmäktige följande modell:

Beslut i 
kommunfullmäktige 

Expediering av 
protokollsutdrag till 

nämnd 

Handläggare 
Stadskansliet

Avsluta ärende i KS 
Diarium

Nytt ärende skapas 
hos nämnd

Rappotering till 
Kommunfullmäktige 

2 ggr/år

Återrapportering

Uppföljning
Berörda nämnder ska rapportera till Kommunstyrelsen de uppdrag som 
Kommunfullmäktige givit dem samtidigt som de ordinarie delårsrapporterna.



postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se



 

 
 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
april 2019, nämndens rapport 
Miljö- och konsumentnämnden 
 

 

 

 
 

  



Miljö- och konsumentnämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019, nämndens rapport 2(2) 

Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta 
kvar till 67 års ålder. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Arbeta förebyggande genom att identifiera och reagera på tidiga 
signaler om ohälsa. Vid ohälsa ska samtliga inblandade aktörer 
samverka kring insatserna på ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Revisionsrapport: Stöd till enskilda att hantera sin egen 
ekonomi i Borås Stad 
Yttrande till Stadsrevisionen 
 

Sammanfattning 
2016 granskade Stadsrevisionen Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala 
boendelösningar. I granskningen konstaterades bland annat att biståndsinsatsen 
förmedling av egna medel minskat kraftigt sedan 2014. En uppföljande granskning 
har nu gjorts med syfte att belysa utvecklingen inom delar av området sedan den 
tidigare granskningen.  
 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Borås Stads arbete med stöd till 
enskilda att hantera den egna ekonomin inte är ändamålsenligt och att målsättningen 
som anges i programmet mot hemlösa inte uppnås. Vidare är bedömningen att 
samordning av samverkan mellan kommunens nämnder är bristfällig och måste 
säkerställas. Detta innebär risker att enskilda inte får sina behov tillgodosedda 
och/eller att arbetsuppgifter övervältras med negativa effekter för såväl den enskilde 
som Borås Stad. Mycket av det som granskningen påtalade 2016 kvarstår fortfarande.  
 
Miljöförvaltningen anser att stöd i att kunna hantera sin egen ekonomi är en viktig 
grund för att förebygga och motverka såväl hemlöshet som överskuldsättning. 
Miljöförvaltningen anser att fler har behov av förmedling av egna medel än de 
personer som idag fått insatsen beviljad. Att få till stånd ett samarbete mellan 
förvaltningarna för att finna effektiva sätt att arbeta på är viktigt. Miljöförvaltningen 
är positiv till ett sådant samlararbete. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport.  
 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens svar och översänder det till 
Stadsrevisionen.  
 
  



Rapporten 
Bakgrund 
Stadsrevisionen granskade under 2016 Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala 
boendelösningar. I granskningen konstaterades bland annat att biståndsinsatsen 
förmedling av egna medel minskat sedan 2014. Vidare såg revisionen att det fanns 
risk för övervältringseffekter och att enskilda inte får sina behov tillgodosedda på 
grund av brister i samordning, samverkan och helhetssyn. Förhållandena bedömdes 
som ett avsteg gentemot Kommunfullmäktiges målsättning för området som anges i 
programmet mot hemlöshet. Stadsrevisionen har nu gjort en uppföljande granskning 
med syfte att belysa utvecklingen inom delar av området sedan den tidigare 
granskningen.  
 
I programmet mot hemlöshet står det bland annat att läsa:….Ökade möjligheter att under 
en period ge förmedling av egna medel som ett stöd att hantera den egna ekonomin…Fler och ökade 
möjligheter till att få stöd för att hantera sin ekonomi behöver även tas fram som komplement till 
förmedling…. 
 
Individ- och familjenämnden har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i 
Borås Stad. Arbetslivsnämnden är den nämnd som har i uppdrag att tillhandahålla 
försörjningsstöd och som en del av denna verksamhet tillhandahålls även förmedling 
av egna medel. Det är Försörjningsenheten som beviljar förmedlingsbistånd. 
Verksamheter som arbetar med personer inom målgruppen för förmedling är 
Personliga ombud (Arbetslivsförvaltningen), Hyresvägledning (Individ- och 
familjeförvaltningen) och Budget- och skuldrådgivningen (Miljöförvaltningen). 
Medarbetare inom dessa verksamheter har blivit intervjuade av Stadsrevisionen i 
arbetet med granskningsrapporten.  
 

Resultat och bedömning  

Revisionens granskning visar att förmedlingsbiståndet varit föremål för ett förändrat 
arbetssätt sedan flera år. Från 2014 och fram till 2018 har antalet förmedlingsärenden 
minskat från 248 till 32 stycken. Dessförinnan har Arbetslivsförvaltningen arbetat 
med att minska ärendena från 450 till cirka 250 stycken under perioden 2008 till 2014. 
Den nya inriktningen för arbetet med förmedlingsärenden har inte initierats av eller 
behandlats i Arbetslivsnämnden. Det har heller inte samverkats med övriga 
förvaltningar eller nämnder. Revisionen bedömer att målsättningen som anges i 
Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte återspeglas i rutiner eller 
arbetssätt hos Arbetslivsförvaltningen. Granskningen visar att möjligheterna till att ge 
förmedling snarare har minskat än ökat. 
 
I jämförelse med andra kommuner framkommer det att Borås Stad ligger i närheten 
av de kommuner som helt valt att ställa om biståndsinsatsen till förmån för andra 
stödformer eller att inte bevilja förmedlingsinsatsen alls. Jämfört med de kommuner 
som arbetar aktivt med förmedlingsverksamhet har Borås Stad få ärenden. En annan 
jämförelse med liknande kommuner, om förekomsten av godmanskap, visar att Borås 
Stad har lägst antal personer med god man per 1000 invånare. Tillgången till budget- 
och skuldrådgivning mätt i tid per skuldsatt, är högre i Borås Stad än i jämförbara 
kommuner och även högre än medeltiden för riket i snitt. Borås Stad hade kortast 
väntetid bland jämförelsekommunerna.  
 
 



Revisionen gör bedömningen att utbudet av stöd till enskilda att hantera sin egen 
ekonomi risker att vara väsentligt mindre i Borås Stad jämfört med liknande 
kommuner i övriga Sverige (undantaget för budget- och skuldrådgivning). Revisionen 
bedömer även att det finns en risk för att en stor grupp personer inte får sina behov 
av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda.  
 
Granskande förvaltningar (Arbetslivsnämnden, Individ- och familjenämnden, 
Överförmyndarnämnden och Miljö- och konsumentnämnden) har olika synsätt på 
godmanskap, förmedling och vilka insatser inom området som behövs (boendestöd 
och vräkningsförebyggande). Revisionen bedömer att behovet av samverkan och 
samordning mellan berörda nämnder för att klara av Fullmäktiges intentioner, är 
stort. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett särskilt uttryckt ansvar för att 
arbeta med samordning och samsyn inom ramen för Programmet mot hemlöshet.  
 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att arbetet med stöd till enskilda att 
hantera den egna ekonomin inte är ändamålsenlig. Arbetslivsnämnden behöver 
säkerställa att förmedling av egna medel bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges 
målsättning och intentioner. Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till 
varför antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra 
jämförbara kommuner. Revisionen anser att Borås Stad inte uppnår den målsättning 
som anges i programmet mot hemlösa. Bedömningen är att samordning av 
samverkan mellan kommunens nämnder är bristfällig och måste säkerställas. Det 
medför risker att enskilda inte får sina behov tillgodosedda och/eller att 
arbetsuppgifter övervältras med negativa effekter för såväl den enskilde som Borås 
Stad. Den förnyade granskningen bekräftar i stort slutsatserna i 2016 års granskning.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser fortfarande att behovet av förmedling av egna medel är 
större än det antal ärenden som Borås Stad beviljat. I samband med sitt remissvar 
(MKN 2017-365) på Stadsrevisionens granskning av hemlösheten, framhöll 
förvaltningen att budget- och skuldrådgivarna har klienter som är i behov av att få 
hjälp med att hantera sin dagliga ekonomi, så kallad förmedling av egna medel. En del 
klienter skulle klara av att hantera sin ekonomi mycket bättre om budget- och 
skuldrådgivningen kunde samordnas med en förmedlingsinsats.   
 
Som revisionsrapporten tar upp så saknar budget- och skuldrådgivarna idag 
möjligheten att hänvisa/hjälpa klienterna att ansöka om förmedlingsinsatsen hos 
Arbetslivsförvaltningen. I vissa fall som en tillfällig lösning för att få kontroll över den 
ekonomiska situationen tillsammans med rådgivning och i andra fall som en lösning i 
väntan på god man. Miljöförvaltningen önskar Arbetslivsförvaltningen hade ett tydligt  
ansökningsförfarande så att rådgivarna enklare kan hänvisa/hjälpa klienterna att 
ansöka om insatsen.  
 
Vissa klienter hos budget- och skuldrådgivningen klarar inte av att betala sina 
räkningar själva och alla gånger är det inte så enkelt, som Arbetslivsförvaltningen 
menar (sid 8 i revisionsrapporten), att det går att lösa med tekniska lösningar såsom 
autogiro. En del har oregelbundna inkomster vilket försvårar betalningar med 
autogiro då det inte alltid finns täckning för alla räkningar, vilket gör att det kanske är 
den viktigaste räkningen som inte blir betald.  I dagsläget har budget- och 
skuldrådgivningen några klienter som får hjälp med att betala löpande räkningar, 



vilket är ett stöd som egentligen inte ingår i avdelningens uppdrag. På så vis har en 
viss övervältring av uppgifter skett mellan förvaltningarna. Miljöförvaltningen anser 
att denna typ av arbetsuppgifter bör handläggas av Arbetslivsförvaltningen.   
 
Miljöförvaltningen anser att förmedling kan vara en förebyggande insats för att 
motverka vräkning och skuldsättning. Vräkningar kostar mycket pengar för 
kommunen och samhället samtidigt som det är uppslitande och jobbigt för den 
enskilde.  
 
Miljöförvaltningen anser att stöd i att kunna hantera sin egen ekonomi är en viktig 
grund för att förebygga och motverka såväl hemlöshet som överskuldsättning. Att 
utveckla det förebyggande arbetet är angeläget – att agera i god tid innan exempelvis 
en vräkning. Vidare är det viktigt att få till stånd ett samarbete mellan förvaltningarna 
för att finna effektiva sätt att arbeta på. Miljöförvaltningen är positiv till ett sådant 
samarbete som revisionen tar upp i sin rapport.  
 
Avdelningen för Budget- och skuldrådgivningen hjälper till och är ett stöd för den 
enskilde att få kontroll på sin privatekonomi. Ett sådant arbete måste dock bygga på 
frivillighet från brukaren/klientens sida då det är en frivillig verksamhet inom ramen 
för socialtjänstlagen. Rådgivningen skulle kunna fungera som ett komplement till 
andra insatser i högre utsträckning än vad som görs idag. 
 
 

Agneta Sander Annelie Johansson 
Miljöchef Avdelningschef 
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Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi 

1 PROJEKTBESKRIVNING

1.1 Bakgrund 
Stadsrevisionen granskade under 2016 Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala boendelösningar. 
I granskningen konstaterades att Borås Stads stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin, 
minskat i omfattning. Bl.a. konstaterades att biståndsinsatsen förmedling av egna medel minskat 
i omfattning sedan 2014. Brister i samordning, samverkan och helhetssyn medförde att det fanns 
risk för övervältringseffekter. Detta bedömdes som ett avsteg gentemot Kommunfullmäktiges 
målsättning för området i programmet mot hemlöshet. Granskningen är en uppföljande granskning 
av revisionsresultaten 2016 och syftar till att belysa utvecklingen inom delar av området sedan dess.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet är att med utgångpunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete med 
stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin är ändamålsenligt.
 
Revisionsfrågor

• Finns en grupp medborgare som har insatsbehov som inte tillgodoses av de insatser 
kommunen erbjuder?

• Hur har Borås Stads utbud av insatser inom området utvecklats efter 2016?
• Har berörda nämnder en ändamålsenlig samordning, samsyn och helhetssyn när det 

gäller stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin?
• Uppfyller berörda nämnder Kommunfullmäktiges målsättningar inom området?

1.3 Avgränsningar 
Granskningen begränsas till Borås Stads arbete avseende stöd till enskilda för att hantera sig egen 

ekonomi.

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är socialtjänstlagen, föräldrabalken och övrig tillämplig lagstiftning och föreskrifter, 
lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente. Allmänna råd och riktlinjer 
från statliga verk/styrelser är i förekommande fall revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Stefan Sjöblom. 

1.6 Metod 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer med tjänstemän vid berörda 
förvaltningar. 

1.7 Ansvariga nämnder
Ansvariga nämnder är Arbetslivsnämnden, Överförmyndarnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden.
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2 GRANSKNINGSRESULTAT

2.1 Lagar och regler

Socialtjänstlagen (2001:453) 
Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) har den, som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Socialtjänsten i Borås Stad, liksom Sveriges övriga 
kommuner, erbjuder olika biståndsinsatser som enskilda kan ansöka om och efter biståndsbedömning 
få prövat om man har rätt till. 

Förmedling av egna medel
En biståndsinsats jml. socialtjänstlagen är förmedling av egna medel (kortfattat kallat förmedling). 
Förmedling är ett bistånd som innebär att socialtjänsten, efter överenskommelse med klienten, 
hushållar med klientens egna medel, exempelvis pension eller sjukbidrag.1 Biståndet hanteras ofta 
av särskilda handläggare och riktas till personer som har svårigheter att själva hushålla med sina 
inkomster av olika skäl.

Förmedling är ett bistånd som anses vara vräkningsförebyggande av flera kommuner eftersom det 
säkerställer betalning av hyresräkningar.2 Samtidigt är ett lösningsfokuserat och förändringsinriktat 
arbetssätt att föredra i ett längre perspektiv.3

Föräldrabalk (1949:381)
Enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken kan godmanskap anordnas för personer som på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person. Ett godmanskap ska anordnas endast om det 
behövs, vilket innebär att hjälp inte ska kunna ges på ett mindre ingripande sätt, exempelvis genom 
fullmakt eller insatser via socialtjänsten. Godmanskap beslutas av tingsrätten.

Godmanskap är en frivillig åtgärd som grundas på samtycke från huvudmannen. Om personen 
förstår och kan uttrycka sin vilja så kan han eller hon inte bli påtvingad en god man. På så vis agerar 
också den gode mannen endast med klientens tillåtelse där klienten fortfarande har kvar alla sina 
rättigheter.4

För förvaltarskap, enligt 11 kap. 4 §, gäller samma grundförutsättning som för godmanskap men 
med tillägget att den enskilde ska vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltarskap 
kan bara anordnas om den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på något mindre ingripande 
sätt, till exempel genom godmanskap.

Ett förvaltarskap innebär att förvaltaren får full bestämmanderätt över den enskildes egendom. 
Förvaltaren företräder också personen i fråga i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. 
Den som har förvaltare förlorar därmed sin rättshandlingsförmåga, det vill säga behörigheten att 
bland annat sluta avtal. Den som har förvaltare har exempelvis inte tillgång till sina bankkonton.5

1  Borås Stad, Stadsrevisionen; Hemlöshet och boendelösningar 2016:17 

2  Socialdepartementet; Bostad sökes – Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren, 2014:38.

3  SOU 2005:88; Socialt arbete med vräkning och hemlöshet, 2005:140.

4  11 kap. 4 § Föräldrabalken 

5  Borås Stads webbplats – https://www.boras.se/omsorgochstod/godmanforvaltareochformyndare
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2.2 Lokala styrdokument och rutiner

Borås Stads program mot hemlöshet
Borås Stads program mot hemlöshet, reviderat av Kommunfullmäktige den 17 augusti 2017, anger 
kommunens ansvar och mål för att motverka och förebygga hemlösheten i Borås. Under målområde 
4 i programmet; Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas, anges följande målsättningar 
som avser stöd för enskilda att hantera den egna ekonomin: 6

Målsättningen att så många som möjligt ska behålla sitt hyreskontrakt. Om någon blir bostadslös efter 
en vräkning är det allt svårare att komma tillbaks på bostadsmarknaden.

Det vräkningsförebyggande arbetet behöver få ett operativt mandat att ageraför att personer ska få behålla 
sin lägenhet. Mandatet innebär att det inom det vräkningsförebyggande arbetets ram ges befogenhet att 
undanröja hinder för kvarboende såsom beviljande av hyresskulder, garantier till hyresvärd eller andra 
stödjande insatser till den enskilde för att hantera ekonomi och bostad.

Ökade möjligheter att under en period ge förmedling av egna medel som ett stöd att hantera 
den egna ekonomin. Detta gäller t.ex. personer som väntar på att få en förvaltare eller en 
god man och utgör en förutsättning för kvarboende. Fler och ökade möjligheter till att få stöd 
för att hantera sin ekonomi behöver även tas fram som komplement till förmedling.

I programmet framgår även att Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för 
arbetet mot hemlöshet i Borås Stad. Många åtgärder för att motverka hemlöshet faller inom nämndens 
verksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsförebyggande arbetet och när det 
gäller våldsutsatta personer, handlar det också om insatser från Arbetslivsnämnden. Det förutsätter 
en samsyn, och Individ- och familjeomsorgsnämnden har där ett ansvar att arbeta med frågan.7

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för att driva arbetet med att utveckla de insatser 
mot hemlöshet som beskrivs i programmet. 

Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder
Individ- och familjeomsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige ett samarbetsuppdrag för 
boendeprocessen när det gäller sociala bostäder. Nämnden tillsammans med Arbetslivsnämnden 
och Sociala omsorgsnämnden har bildat en politisk referensgrupp som i sin tur utsett en arbetsgrupp 
bestående av tjänstemän från den egna förvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Sociala 
omsorgsförvaltningen. Arbetsgruppen har inom ramen för samverkansuppdraget tagit fram ett 
förslag kopplat till ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder. 

Enligt intervjuad vid förvaltningsledningen hos Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har frågan 
om stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin uppkommit inom ramen för samverkansarbetet. 
Det har förekommit viss dialog i frågan men det finns inga specifika förslag som man samverkar 
kring.  Förvaltningarna behöver fortsatt bedriva samverkansarbete i frågan menar den intervjuade.

Reglemente för Arbetslivsnämnden
Reglementet för Arbetslivsnämnden, senast reviderat den 20 juni 2018, tar upp de arbetsuppgifter 
nämnden har utöver de som föreskrivs i kommunallagen eller andra lagar och författningar. 

Arbetslivsnämnden åläggs, genom reglementet, att bedriva försörjningsstöd (ekonomisk bistånd 
enligt socialtjänstlagen) samt personliga ombud.

6  Borås Stad: Program mot hemlöshet – Antaget 2013-08-22, reviderat 2017-08-17

7  Ibid.
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Stadsrevisionen konstaterar att det inte framgår av reglementet för Arbetslivsnämnden att förmedling 
ska vara en av arbetsuppgifterna för nämnden.8

Budget för Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden har i sin budget för 2018 inte beslutat om några mål eller uppdrag inom området.9

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden
I reglementet för Individ- och familjeomsorgsnämnden, antaget den 17 mars 2016, framgår att 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt
Kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd.10

Budget för Individ- och familjeomsorgsnämnden
Budgeten för Individ- och familjeomsorgsnämnden 2018 innehåller uppdraget för nämnden att samordna 
bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden. Nämnden har också ett samarbetsuppdrag med 
övriga nämnder avseende boendeprocessen. Målsättningen är att genom vräkningsförebyggande 
arbete minska antalet personer som hamnar i en bostadslös situation.11

Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden
I reglementet för Miljö- och konsumentnämnden, senast reviderat den 21 september 2017, framgår 
att Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för 
budget- och skuldsaneringsrådgivning.12

Budget för Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden har i sin budget för 2018 inte beslutat om några mål eller uppdrag 
inom området.13

Rutin och manual avseende förmedling
Försörjningsenheten hos Arbetslivsförvaltningen har tagit fram en rutin för arbetet med förmedling 
(Bilaga 1). Av rutinen framgår att:14

• förmedling är ett bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
• dokumentationsskyldighet som finns reglerad i socialtjänstens verksamhet och som återfinns 

i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller även för förmedling
• arbetet präglas av kvalitet och säkerhet enligt 3 kap 3 § SoL
• arbetet med förmedling ska följa vissa bestämmelser i handelsbalken om sysslomannaskap

Vidare står det i rutinen att förmedling ska beviljas om individen har ett kortvarigt behov av hjälp 
med sin ekonomi. Om individen har ett mer långsiktigt eller omfattade behov så är god man ett 
bättre alternativ. Socialnämnden har en skyldighet enligt 5 kap 3 § Socialtjänstförordningen (SoF) 
att anmäla till överförmyndaren om den bedömer att någon har behov av god man eller förvaltare. 
Syftet med förmedling är en hjälp till den enskilde att på sikt själv kunna ta hand om sin ekonomi. 
Biståndet ska ges i perioder om sex månader varefter en omprövning av biståndet ska göras.

8  Borås Stad; Reglemente för Arbetslivsnämnden – Reviderat den 20 juni 2018,

9  Borås Stad; Budget 2018 för Arbetslivsnämnden

10  Borås Stad; Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden - Antaget 2016-03-17 

11  Borås Stad; Budget 2018 för Individ- och familjeomsorgsnämnden

12  Borås Stad; Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden - Reviderat den 21 september 2017

13  Borås Stad; Budget 2018 för Miljö- och konsumentnämnden

14  Borås Stad, Försörjningsenheten; Rutin och manual för förmedling reviderad 2018-06-07
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Rutinen slår också fast att:

Restriktivitet ska alltid iakttas när det gäller att bevilja bistånd i form av förmedling

Avslutningsvis tar rutinen upp hur anmälan om god man går till samt andra praktiska delar av 
handläggningen avseende förmedling.

Information om avtal
Rutinen Information om avtal avser arbetet med att informera den enskilde avseende förmedlingstjänstens 
praktiska delar såsom beloppsjusteringar, utbetalningsdag etc.15 

2.3 Borås Stads stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi

2.3.1 Organisation
I Borås Stad är Kommunfullmäktige högsta beslutande organ och beslutar om mål och riktlinjer för 
verksamheten. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens 
reglemente anger att styrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska leda kommunens 
verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument 
för kommunen.16

Arbetslivsförvaltningen har bl.a. i uppdrag att tillhandahålla försörjningsstöd. Som en del i verksamheten 
med försörjningsstöd tillhandahåller man även förmedlingsbistånd.17 Allt förmedlingsbistånd i Borås 
Stad beviljas hos Försörjningsenheten. Vid Arbetslivsförvaltningen arbetar också Personliga ombud 
som bl.a. arbetar med målgruppen för förmedling. En verksamhet som också vänder sig till en liknande 
målgrupp är Hyresvägledning, som är organiserad under Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Hyresvägledning arbetar med vräkningsförebyggande åtgärder.

Budget- och skuldrådgivning, vilken är organiserad under Miljöförvaltningen, är en ytterligare 
angränsande verksamhet.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för att driva arbetet med att utveckla de insatser 
mot hemlöshet som beskrivs i programmet mot hemlöshet. 

15 Borås Stad, Försörjningsenheten; Rutin för information om avtal reviderad 2018-01-31 

16 6 kap. 1 § Kommunallagen

17 Borås Stads webbplats - https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/   

 ekonomisktbistandforsorjningsstod
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2.3.2 Ansvarsfördelning

Försörjningsenheten
Arbetslivsförvaltningen består av två områden. Verksamhetsområde 1 ansvarar bland annat för 
ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), relationsvåldsenheten, Borås Stads flyktingmottagning och 
återbruk. Verksamhetsområde 2 ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, feriearbeten, integration och 
nationella minoriteter samt arbetet med finskt förvaltningsområde.
Försörjningsenheten, som ligger under verksamhetsområde 1, är den verksamhet som i Borås Stad 
har uppdraget att arbeta med biståndet förmedling av egna medel. Förmedlingsbiståndet kan beviljas 
efter behovsprövning när en person inkommit med en ansökan till Försörjningsenheten. 

Enligt flera intervjuade är de som ansöker om förmedling ingen homogen grupp. Det är dock ganska 
vanligt att personer som ansöker har sjukersättning och/eller bor på något av Stadens boenden. 
Det är många i gruppen som lider av psykisk ohälsa, ibland i kombination med missbruk. Enligt 
intervjuade vid Arbetslivsförvaltningen är det ofta personal vid andra verksamheter som efterfrågar 
förmedling. Inte de enskilda själva.

Runt 2007/2008 hade Försörjningsenheten cirka 450 aktiva förmedlingsärenden. De intervjuade 
vid förvaltningen uppger att man då ansåg, efter en mindre omvärldsbevakning, att antalet 
förmedlingsärenden i Borås var orimligt högt. Därför tillsattes en arbetsgrupp för att se över aktiva 
förmedlingsärenden. Man ansåg att arbetet varit lyckat när förvaltningen i stället hade minskat antalet 
till cirka 250 aktiva förmedlingsärenden fram till 2014. Som en del av ett större förändringsarbete 
inledde man 2013/2014 ett förnyat arbete med att se över befintliga förmedlingsärenden ytterligare. 

I början av januari 2014 hade Försörjningsenheten 248 aktiva förmedlingsärenden. I december 2018 
var motsvarande siffra 32 aktiva förmedlingsärenden (varav ett par av dem är under avveckling). 
Mycket av arbetet har enligt de intervjuade handlat om att se över biståndsmottagare för att se om 
deras behov kan tillgodoses genom andra insatser i stället.

Enligt de intervjuade vid Arbetslivsförvaltningen har det stora flertalet av avslutade förmedlingsärenden 
tillhört någon av följande kategorier; 

- personer med behov som kan tillgodoses av att ha en god man
- personer som egentligen har förmåga att hantera sin ekonomi men som ändå fått förnyat 

bistånd
- personer som avlidit

Enligt Arbetslivsförvaltningen följer man upp de personer som inte längre får förmedling genom en 
prövoperiod där man fortsatt bevakar klienters egen förmåga att hantera egna medel. Man framhåller 
också att man samverkar vid behov med berörda verksamheter.

En annan angreppsvinkel, enligt de intervjuade vid förvaltningen, var också att man såg över alla 
andra alternativa bistånd eller insatser innan man beviljade förmedlingsbistånd. Detta stöds av den 
restriktiva hållningen till förmedling som påbjuds i rutinen för förmedling. 

Det framgår av intervjuade vid Arbetslivsförvaltningen och av Arbetslivsnämndens protokoll att 
initiativet till ny inriktning för arbete med förmedlingsärenden inte kommit från Arbetslivsnämnden 
eller varit föremål för behandling där. Enligt intervjuade vid Arbetslivsförvaltningen är förmedling 
ett föråldrat arbetssätt för att stödja enskilda i hantering av den egna ekonomin eftersom det numera 
finns tekniska lösningar såsom autogiro m.m.
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Budget- och skuldrådgivning
Kommunens Budget- och skuldrådgivare har som uppdrag att erbjuda kommunens invånare råd och 
stöd att hitta lösningar på ekonomiska problem.18 Det kan innebära allt från ett telefonsamtal till en 
långvarig kontakt och ett aktivt förändringsarbete. Man arbetar under sekretess och rådgivningen är 
kostnadsfri för invånarna i kommunerna Borås, Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn och Bollebygd.

Den intervjuade vid Budget- och skuldrådgivningen menar att det förekommer många olika typer 
av människor som söker hjälp men att de flesta som söker hjälp har inkomst av lön. Den intervjuade 
uttrycker det enligt följande:

”Det har skett något i personens liv som gjort att de hamnat efter med räkningar och fått skulder. Det 
kan röra sig om spelmissbruk, skilsmässa eller sjukdom.”

Intervjupersonen vid Budget- och skuldrådgivningen menar att enheten saknar möjlighet att kunna 
hjälpa personer att ansöka om förmedling. Detta kunde göras tidigare och sågs som en effektiv 
hjälp. Den intervjuade menar att förmedlingen, sedan ett par år tillbaka, inte finns som ett reellt 
biståndsalternativ att ansöka om. Det är inte lönt att skriva ansökan eftersom man vet att den ändå 
inte kommer bli beviljad.  

Enligt den intervjuade har det i stället hänt att anställda på Budget- och skuldrådgivningen varit 
behjälpliga genom att utföra förmedlingsuppgifter åt de klienter som behövt det, trots att detta inte 
ingår i enhetens uppdrag.

På motsatt sätt menar den intervjuade att det numera är lättare att ansöka om och få god man. 

Överförmyndarenheten
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarens 
uppgift är att kontrollera att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag på ett bra sätt. 19

Vid intervju hos Överförmyndarenheten framkommer bl.a. att godmanskap inte är självklart eftersom 
man inte kan tvinga en person att ansöka om god man. Det är en frivillig insats som även kan 
innebära en kostnad för den enskilde. Den sökande måste också uppfylla kraven för att erhålla god 
man som är: 

”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande 
behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det 
behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne.” 20

Ansökningsperioden kan dra ut på tiden eftersom det är tingsrätten som förordnar om godmanskap. 
Normalt sett tar ansökningsprocessen flera månader. Intervjuad uppger att antalet personer med god 
man i Borås är lägre än många andra jämförbara kommuner. Förklaringen till detta skulle kunna 
vara att Överförmyndarenheten tidigare haft en restriktiv hållning avseende tillstyrkan av ansökan 
för godmanskap eller att Tingsrätten i domsagan har en mer restriktiv hållning avseende beviljande 
av ansökningar menar man. Vad förhållandena beror på är oklart.

Personligt ombud
Personliga ombud i Borås Stad har uppdraget att bistå enskilda invånare med stöd för att få den hjälp 
man behöver och har rätt till. Det kan handla om att fungera som språkrör för den enskilde eller 
att de resurser man får tas tillvara på rätt sätt. Målgruppen för de personliga ombuden är invånare 
med en omfattande psykisk funktionsnedsättning som innebär vård och service.

18  Borås Stads webbplats - https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/budgetochskuldradgivning

19  19 kap. 1-2 §§ Föräldrabalken, 12 kap. 9 § Föräldrabalken

20  11 kap. 4 § Föräldrabalken
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Det intervjuade personliga ombuden menar, liksom tjänstemän hos Budget- och skuldrådgivningen, 
att förmedling tidigare varit ett viktigt verktyg i deras arbete. De intervjuade menar vidare att de 
klienter som de personliga ombuden möter nästan alltid har svårigheter med ekonomin. För klienter 
med svårigheter att betala hyran skulle förmedling vara en viktig insats menar man.

De intervjuade menar vidare att klienter kan uppfatta ett godmanskap som ett stort steg och som 
på så vis kan verka avskräckande, även fast man troligen har möjlighet att få god man. Eftersom 
förmedling inte längre går att få hamnar dessa klienter mellan stolarna och riskerar i värsta fall 
vräkning, ytterligare skulder och en allmänt svårare situation.

Hyresvägledning
Den vräkningsförebyggande verksamheten i Borås Stad kallas Hyresvägledning och är organiserad 
under Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Hyresvägledningen arbetar i team för att hjälpa 
enskilda invånare undvika vräkning. Teamen agerar förebyggande genom att besöka de som hotas 
av vräkning. Kommunen blir meddelade när en invånare blir hotad av vräkning. 

De personer man stöter på, enligt intervjuade vid enheten, är personer som har svårt att hantera 
sin ekonomi. Dessutom har dessa personer svårt för långvariga kontakter med myndigheter. Ett 
uttryck för detta är att de inte dyker upp på avtalade möten. Av de 70 uppföljningar (uppföljningar 
är ärenden som enheten jobbar långsiktigt med cirka ett år) bedömer intervjuade att mellan 10-15 
stycken är av den typ som är i behov att få hjälp genom förmedling. Vidare menar man att flera 
personer hamnar hos den vräkningsförebyggande verksamheten efter det att försörjningsenheten 
förändrade sitt arbetssätt avseende förmedling för fyra till fem år sedan. Idag är det så gott som 
omöjligt att bli beviljad förmedling. En intervjuad utrycker det på följande vis:

”De som blir av med förmedling får ganska snabbt problem att betala hyran då förmedlingen upphör. 
De hamnar hos oss omgående.”

De intervjuade påpekar att det är viktigt att ingen person blir vräkt. En vräkning kostar kommunen 
mycket pengar eftersom det innebär dyra boendelösningar eller andra insatser. För att lyckas med sitt 
uppdrag har i stället den vräkningsförebygganade verksamheten tvingats arbeta med förmedlingsliknande 
verksamhet för omkring 10-15 personer. Utöver det finns det ytterligare tiotal personer som skulle 
behöva samma hjälp men som enheten inte hinner hjälpa. En intervjuad uttrycker det:

”Det blir någon form av ”halv förmedling”, eftersom man bara hjälper dem med hyran och el. Teamet 
hinner inte gå igenom hela deras ekonomi.”

Organisationer i civila samhället
I Stadsrevisionens granskning om hemlöshet 2016 framgår att Borås Stad har en överenskommelse 
med de idéburna organisationerna i Borås med målsättning att gemensamt utveckla och upprätthålla 
välfärden. Granskningen belyser också de idéburnas uppfattade brist på kommunal samordning i 
hemslöshetsarbetet och att de tvingas ta ett ansvar som inte kommunen tar. 

Detta bekräftas i innevarande granskning. Flera av de intervjuade menar att de idéburna organisationerna 
i Borås fortsatt tar ett stort ansvar för målgruppen. En intervjuade uttrycker det som:

”Vi saknar samarbete med någon som arbetar med förmedling. Vi har gett upp samarbetet med 
försörjningsenheten och nu är det kyrkan och frivilligorganisationerna man får förlita sig på.”

Liknande tongångar kommer från en annan av de intervjuade:

”När vissa personer hamnat efter med hyran har de fått vända sig till kyrkan eller frivilligorganisationer. 
Borås Stad har ju blivit tuffare när det gäller försörjningsstöd.”
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2.3.3 Statistik och analys
För att undersöka utvecklingen av pågående förmedlingsärenden, ansökningar om förmedling 
och avslutade förmedlingsärenden har Stadsrevisionen låtit sammanställa statistik om Borås Stads 
förmedlingsverksamhet.21 

Av statistiken framgår följande:

- Antalet pågående ärenden sjunker mellan åren 2014-2018
- Antalet nya ansökningar sjunker mellan åren 2014-2018
- Antalet beviljade ansökningar sjunker mellan åren 2013-2018

Diagram 1. Pågående ärenden, beviljade ärenden och ansökningar avseende förmedling per år i Borås 
Stad. Höger axel avser pågående ärenden. Beviljade ärenden för 2013 avser troligen inte alla beviljade 
ärenden det året utan gäller endast pågående ärenden eller ärenden som avslutats efter 2013.

Av tabell 1 ovan framgår att det antalet pågående förmedlingsärenden sedan 2014 minskat från 
248 till 32 (87 %) ärenden vid utgången av 2018. Det framgår också att antalet ansökningar under 
samma tid sjunkit. Det går inte att utläsa någon tydlig trend avseende antalet beviljade ärenden 
utöver att antalet beviljade ärenden har visst samband med antalet ansökningar.
  
2014 inkom totalt 20 ansökningar om bistånd till förmedling av egna medel. Av dessa beviljades 15 
stycken. Under samma period sjönk antalet pågående ärenden från 248 till 205 stycken. 2018 var 
motsvarande siffror tre inkommande ansökningar och två beviljade ansökningar. Antalet pågående 
ärenden 2018 sjönk från 68 till 32. Antalet pågående ärenden 2018 är därmed 13 % av antalet 
pågående ärenden 2014.

Stadsrevisionen noterar att ingen formell uppföljning av förmedling av egna medel, utöver nämndens 
svar på Stadsrevisionens granskning av hemlöshet 2017, har gjorts under åren 2014-2018. Det finns 
inte heller någon dokumentation om de två initiativen för att få ner antalet förmedlingsbistånd eller 
någon utredning om eventuella konsekvenser som en följd av initiativen.

21  Statistiken bygger på underlag som Arbetslivsförvaltningen tagit fram ur verksamhetssystemet VIVA.
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2.4 Jämförelser med andra kommuner

Förmedling av egna medel
För att få en bättre bild av förmedling som bistånd har Stadsrevisionen för denna granskning skickat ut 
ett kort formulär till kommuner av liknande storlek som Borås. Det finns ingen sammanställd nationell 
statistik om denna biståndstyp. Frågorna skickades ut med syftet att ta reda på hur ärendemängden 
i andra kommuner avseende förmedling samt med vilket syfte man tillhandahåller förmedling. Av 
de 20 större städer som kontaktades svarade åtta. 

Av dessa åtta hade tre liten eller ingen förmedlingsverksamhet (Norrköping, Umeå och Södertälje). 
I svaren från dessa tre framgår att man frångått förmedlingsbiståndet i traditionell form. Istället 
ingår liknande hjälp med den egna ekonomin i andra bistånd eller insatser.

Aktuella 
under 2017

Beviljade
under 2017

Avslutade
under 2017

Aktuella 
under 2018

Beviljade
under 2018

Avslutade
under 2018

Norrköping 11 0 2 9 0 1

Umeå 3 0 1 2 0 0

Södertälje 0 0 0 0 0 0

Uppsala 120 31 33 120 28 37

Växjö * * 12 96 13 8

Östersund 60 16 12 63 15 11

Lund 50 17 8 55 13 15

Sundsvall 55 7 10 52 11 12

Borås 115 1 45 71 2 39

Tabell 2. Uppgifter om förmedling från svarande större städer samt Borås Stad.
* Uppgift saknas
              
Övriga fem kommuner har en aktiv förmedlingsverksamhet med över 50 pågående ärenden och 
tiotal beviljade ärenden per år. Här framgår av svaren att förmedling ses som en tillfällig insats 
som ofta ingår i det vräkningsförebyggande arbetet och att målsättningen är att klienter ska bli 
självständiga eller få god man.

Godmanskap
För att få en bild av utvecklingen av godmanskap, ställföreträdare och förvaltare har uppgifter från 
kommun- och landstingsdatabasen KOLADA sammanställts.22 Sammanställningen avser åren 2016 
och 2017 då uppgifter för 2018 ännu inte finns inrapporterat i databasen. Som jämförelsekommuner 
har samma kommuner som i jämförelsen av förmedling använts. För vissa av jämförelsekommunerna 
(Sundsvall, Umeå och Uppsala) saknas uppgifter i KOLADA.    Samtliga jämförelsekommuner 
ingår i kommungruppen Större stad.23  

När det gäller förekomsten av god man per tusen invånare blir sammanställningen enligt nedan.
 

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

23  För mer om kommungrupper se: Sveriges Kommuner och Landsting; Kommungruppsindelning, 2017 
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Diagram 2. Invånare som har god man. Antal/1000 invånare

Sammanställningen visar att Borås har minst antal personer/1000 invånare med god man både 2016 
och 2017 av de jämförda kommunerna. Borås ligger även under medelvärdet för kommungruppen 
större stad med 1,4 personer/1000 invånare 2016 och med 2,4 personer/1000 invånare 2017.

I jämförelse med de tre kommuner som frångått biståndet förmedling hade Borås under 2017 4,0 
personer/1000 invånare färre med god man än Norrköping och 3,1 personer/1000 invånare mindre 
än Södertälje.

Budget- och skuldrådgivning (BUS)
I syfte att jämföra budget- och skuldrådgivning i Borås med andra kommuner har Stadsrevisionen 
gjort en jämförelse. Sammanställningen bygger på uppgifter framtagna av Konsumentverket i sin 
lägesbeskrivning av kommunernas budget- och skuldrådgivning 2018.24 Som jämförelsekommuner 
har samma kommuner som i jämförelsen av förmedling använts. Samtliga jämförelsekommuner 
ingår i kommungruppen Större stad.25  

Gällande andel skuldsatta blir sammanställningen som följer: 26  

24 Konsumentverket, Rapport 2018:8; Läget i landet – BUS 2018. De framtagna uppgifterna i Konsumentverkets  

 rapport bygger på enkätsvar från landets kommuner. Sammanställningen innefattar följande kategorier; Antal  

 invånare 18 år eller äldre, säljare eller köpare av BUS, antal skuldsatta, andel skuldsatta 18 år eller äldre, timmar per  

 vecka, minuter BUS per invånare och år, Minuter BUS per skuldsatt och år och väntetid i veckor 

25 Se not 23 

26 Med skuldsatt avses skuld hos Kronofogden
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 Borås  Lund Norrköping  Södertälje  Växjö  Östersund

Valda
kommuner

, ovägt
medel

 Större stad
(ovägt
medel)

2016 5,7 7,7 9,3 8,7 6,3 7,5 7,1
2017 5,3 7,1 9,3 8,4 6,2 15,8 8,7 7,7

 0,0

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0

 10,0

 12,0

 14,0

 16,0

 18,0

Invånare som har god man, antal/1000 invånare 
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Diagram 3. Andel skuldsatta 18 år eller äldre 

Sammanställningen visar att andel skuldsatta i Borås (3,90 %) ligger omkring medelvärdet för 
jämförelsekommunerna (3,74 %), Västra Götaland (4,0 %) och för riket (4,1 %). 

Gällande antal minuter budget- och skuldrådgivning per skuldsatt och väntetid i veckor blir utfallet 
följande: 

Diagram 5. Minuter BUS per skuldsatt och väntetid i veckor

Sammanställningen visar att Borås (156,9 minuter/skuldsatt) ligger högst bland jämförelsekommunerna 
avseende minuter budget och skuldrådgivning per skuldsatt och över medelvärdena för Västra 
Götaland (113,4 minuter/skuldsatt) och för riket (97,4 minuter per skuldsatt). Borås har även kortast 
väntetid för budget- och skuldrådgivning bland jämförelsekommunerna med noll veckors väntetid. 
Medelvärdet bland jämförda kommuner är fem veckors väntetid.  
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utfallet följande:  
 

 
   Diagram 5. Minuter BUS per skuldsatt och väntetid i veckor 
 
Sammanställningen visar att Borås (156,9 minuter/skuldsatt) ligger högst bland 
jämförelsekommunerna avseende minuter budget och skuldrådgivning per skuldsatt och över 
medelvärdena för Västra Götaland (113,4 minuter/skuldsatt) och för riket (97,4 minuter per 
skuldsatt). Borås har även lägst väntetid för budget- och skuldrådgivning bland 
jämförelsekommunerna med noll veckors väntetid. Medelvärdet bland jämförda kommuner är 
fem veckors väntetid.  
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2.5 Sammanfattning
I Stadsrevisionens granskning framgår att Arbetslivsförvaltningen har ett restriktivt arbetssätt 
avseende beviljandet av biståndet förmedling av egna medel. Under 2016 beviljades tre ansökningar, 
2017 beviljades ett och 2018 beviljades två förmedlingsbistånd. Det nya arbetssättet inleddes 2009 
men intensifierades 2014. Antalet aktiva förmedlingsärenden 2018 är omkring 
13 % av antalet som var aktiva 2014. 

Vid jämförelse med åtta andra kommuner framgår att tre kommuner har slutat arbeta med förmedling 
medan fem arbetar aktivt med förmedling. De tre kommuner som slutat arbeta med förmedling 
som bistånd arbetar istället med annat stöd till enskilda för att hantera den egna ekonomin. 

Hos de fem kommuner som har en aktiv förmedlingsverksamhet framgår att följande faktorer är 
utmärkande:

• förmedlingsbiståndet ska vara tillfälligt 
• klienter ska bli självständiga eller få god man/förvaltare 
• biståndet är en del av det vräkningsförebyggande arbetet

I jämförelse med de fem kommuner med aktiv förmedlingsverksamhet har Borås Stad både få 
aktuella ärenden vid slutet av 2018 och få beviljade nya ärenden under 2018.

Arbetslivsnämnden har inte fattat något formellt beslut för det förändrade arbetssättet avseende förmedling. 
Det har heller inte skett någon protokollförd redovisning till nämnden avseende volymförändringen 
avseende förmedlingsärenden. Det framkommer även att det saknas dokumentation om initiativen 
för att få ner antalet förmedlingsärenden. Det saknas även konsekvensbedömningar med anledning 
av förändringen. 

Intervjuade från övriga involverade förvaltningar uppger att det inte förekommit samverkan eller 
utredning av det förändrade arbetssättet. De vittnar också om en övervältring av arbetsuppgifter som 
en direkt följd av minskat antal förmedlingsärenden. Flera av de intervjuade i dessa verksamheter 
berättar att de utför uppgifter som liknar förmedling för enskilda trots att detta ligger utanför deras 
uppdrag och ordinarie arbetsuppgifter.

Enligt intervjuade vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har frågan om stöd till enskilda att 
hantera den egna ekonomin diskuterats inom ramen för samverkansarbetet avseende sociala bostäder. 
Det har förekommit viss dialog i frågan men det finns inga specifika förslag som man samverkar 
kring. Förvaltningarna behöver fortsatt bedriva samverkansarbete i frågan.

Jämförelser med fem andra kommuner visar att Borås Stad har lägst antal personer/1000 invånare 
med god man både 2016 och 2017. Borås Stad ligger även under medelvärdet för kommungruppen 
större stad med 1,4 personer/1000 invånare 2016 och med 2,4 personer/1000 invånare 2017.

Avseende budget- och skuldrådgivning i Borås Stad visar jämförelser med åtta andra kommuner att 
andel skuldsatta i Borås ligger omkring medelvärdet för jämförelsekommunerna, Västra Götaland 
och för riket. Borås Stad ligger högst bland jämförelsekommunerna avseende minuter budget- och 
skuldrådgivning per skuldsatt och över medelvärdena för Västra Götaland och för riket. Borås Stad 
har även kortast väntetid för budget- och skuldrådgivning bland jämförelsekommunerna med noll 
veckors väntetid.
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3 STADSREVISIONENS 
BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen granskade under 2016 Borås Stads arbete med hemlöshet och sociala boendelösningar. 
I granskningen konstaterades att Borås Stads stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin minskat 
i omfattning. Bl.a. konstaterades att biståndsinsatsen förmedling av egna medel minskat sedan 2014. 
Brister i samordning, samverkan och helhetssyn medförde att det fanns risk för övervältringseffekter 
och att enskilda inte fick sina behov tillgodosedda. Förhållandena bedömdes som ett avsteg gentemot 
Kommunfullmäktiges målsättning för området som anges i programmet mot hemlöshet.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin. 
Syftet är att med utgångpunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete inom 
området är ändamålsenligt.

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Biståndsinsatsen 
förmedling av egna medel har fortsatt minska under 2017 och 2018 och samordning, samverkan 
och helhetssyn inom området är fortsatt bristfällig. 

Samtidigt har Kommunfullmäktiges mål inom området förtydligats under 2017. Möjligheten att 
under en period ge förmedling av egna medel som ett stöd att hantera den egna ekonomin ska 
öka. Detta gäller t.ex. personer som väntar på att få en förvaltare eller en god man och utgör en 
förutsättning för kvarboende. Fler och ökade möjligheter till att få stöd för att hantera sin ekonomi 
behöver tas fram som komplement till förmedling.

Förmedling av egna medel i Borås Stad
Biståndsinsatsen förmedling av egna medel beviljas av Försörjningsenheten vid Arbetslivsförvaltningen. 
Granskningen visar att biståndet har varit föremål för ett förändrat arbetssätt sedan flera år tillbaka. 
Följden har blivit att antalet förmedlingsärenden har minskat med cirka 87 % mellan åren 2014-2018. 
Vid utgången av 2018 fanns 32 pågående förmedlingsärenden vid Arbetslivsförvaltningen. Under 
2018 har förvaltningen beviljat två bistånd om förmedling av egna medel. Försörjningsenhetens 
rutin för förmedling av egna medel anger att förmedling ska beviljas restriktivt.  
   
Granskningen visar fortsatt att Arbetslivsnämnden inte har antagit några egna mål eller riktlinjer 
för verksamheten som avser förmedlingsbistånd. Frågan har inte heller behandlats i nämnden någon 
gång under 2017 eller 2018. Förändringen av arbetssättet hos Arbetslivsförvaltningen avseende 
biståndet förmedling har inte samverkats med andra förvaltningar. Detta har i vissa fall inneburit 
en övervältring av uppgifter från Arbetslivsförvaltningen till andra förvaltningar som arbetar med 
samma målgrupp. Intervjuade i granskningen uppger att förhållandena vid flera tillfällen inneburit 
att enskilda hamnat i en svår ekonomisk och/eller social situation som skulle kunnat undvikas.
 
Stadsrevisionens bedömning är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges program 
mot hemlöshet inte återspeglas i de rutiner och arbetssätt som finns för verksamheten vid 
Arbetslivsförvaltningen. Av Kommunfullmäktiges mål framgår att det ska finnas ökade möjligheter 
att under en period ge förmedling av egna medel. Förhållandena som framkommer i granskningen 
visar att möjligheterna istället fortsatt minskar. 
 
Stadsrevisionen bedömer att den lokala styrdokumentationen och det arbetssätt som finns för verksamheten 
behöver revideras och analyseras i förhållande till antagna styrdokument från Kommunfullmäktige. 
Arbetslivsnämnden behöver säkerställa att arbetet med förmedling av egna medel bedrivs i enlighet 
med Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner.
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Jämförelser med andra kommuner
Jämförelser med andra kommuner visar att beviljade bistånd av förmedling av egna medel i Borås 
Stad ligger i närheten av de kommuner som helt valt att ställa om biståndsinsatsen till förmån för 
andra stödformer och inte arbeta med förmedling av egna medel alls. Samtidigt visar jämförelser 
av förekomsten av godmanskap att Borås Stad har lägst antal personer med god man per 1000 
invånare av samtliga jämförelsekommuner och under genomsnittet för kommungruppen större 
städer. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedömning att utbudet av stöd till enskilda 
att hantera sin egen ekonomi riskerar att vara väsentligt mindre i Borås Stad jämfört med liknande 
kommuner i övriga Sverige. 

Stadsrevisionen bedömer i ljuset av ovan att det finns risk för att en jämförelsevis stor grupp 
personer i staden inte får sina behov av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda. 
Överförmyndarnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning klargöra orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentlig lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner.

Samverkan
Granskningen visar fortsatt att arbetet med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin bedrivs 
av flera olika nämnder och förvaltningar. Viss samverkan har inletts inom ramen för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens samarbetsuppdrag avseende sociala bostäder. 
Det finns dock ingen formaliserad samordning eller samverkan som avser mål, syfte, arbetssätt, vilka 
ytterligare insatsformer som behövs eller hur Kommunfullmäktiges mål inom området ska kunna 
nås. Granskningen visar att berörda förvaltningar har olika synsätt på godmanskap, förmedling och 
vilka insatser inom området som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. 

Stadsrevisionens bedömning är att frågans komplexitet medför att behovet av samverkan och 
samordning är stort om berörda nämnder ska kunna hantera frågan på ett ändamålsenligt sätt 
i förhållande till Kommunfullmäktiges målsättning. Stadsrevisionen bedömer att samordning, 
samverkan och samsyn inom området är bristfällig. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett 
särskilt uttryckt ansvar att arbeta med samordning och samsyn i Kommunfullmäktiges Program mot 
hemlöshet. Nämnden behöver tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig 
samordning, samverkan och samsyn inom området.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att den målsättning som anges i Kommunfullmäktiges 
program mot hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsnämnden behöver säkerställa att arbetet med 
förmedling av egna medel bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges målsättning och intentioner. 
Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till varför antalet personer med god man är 
väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner.

Granskade förvaltningar har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka insatser inom området 
som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande samordning och 
samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar att inte får sina behov 
av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa följdverkningar både för 
den enskilde och för Borås Stad.

Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig 
samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges mål inom området kan nås.   

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Sammantaget 
bedömer Stadsrevisionen att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 
inte är ändamålsenligt. 
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Samuel Kaufman
Granskningsledare
Kommunal yrkesrevisor
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Internetkällor:
Borås Stads webbplats: 
https://www.boras.se/omsorgochstod/godmanforvaltareochformyndare 

Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/
ekonomisktbistandforsorjningsstod

Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/
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KOLADA:
https://www.kolada.se/?_p=workspace/nt 

https://www.boras.se/omsorgochstod/godmanforvaltareochformyndare
https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/ekonomisktbistandforsorjningsstod
https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/ekonomisktbistandforsorjningsstod
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Intervjuer:
Intervju med medarbetare 1 vid Arbetslivsförvaltningen   2018-12-12
Intervju med medarbetare vid Överförmyndarenheten    2019-01-09
Intervju med medarbetare vid Budget- och skuldrådgivning  2019-01-10
Telefonintervju med Personligt ombud     2019-01-11
Telefonintervju med medarbetare vid Hyresvägledningen   2019-01-15
Gruppintervju med medarbetare 2 och 3 vid Arbetslivsförvaltningen 2019-01-14
Gruppintervju med medarbetare 1,2 och 3 vid Arbetslivsförvaltningen 2019-02-26
Telefonintervju med chef vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen   2019-03-06
Telefonintervju med medarbetare vid Överförmyndarenheten   2019-03-06
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501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se 033-35 71 54 033-35 71 57

STÖD TILL ENSKILDA ATT HANTERA 
SIN EGEN EKONOMI I BORÅS STAD 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna 
ekonomin. Syftet är att med utgångspunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås 
Stads arbete inom området är ändamålsenligt.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att den målsättning som anges i 
Kommunfullmäktiges program mot hemlöshet inte uppnås. Arbetslivsnämnden behöver 
säkerställa att arbetet med förmedling av egna medel bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges 
målsättning och intentioner. Överförmyndarnämnden behöver klargöra orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara 
kommuner.

Granskade förvaltningar har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka insatser inom 
området som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande 
samordning och samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar 
att inte får sina behov av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med 
negativa följdverkningar både för den enskilde och för Borås Stad.

Stadsrevisionen bedömer det som väsentligt att berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig 
samverkan och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges mål inom området kan nås. 

Granskningsresultaten bekräftar i allt väsentligt slutsatserna i 2016 års granskning. Sammantaget 
bedömer Stadsrevisionen att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna 
ekonomin inte är ändamålsenligt. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultaten i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar 
från Arbetslivsnämnden, Överförmyndarnämnden, Miljö- och konsumentnämnden 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden emotses senast 2019-08-30. 

Gerd Jansson 
Vice Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
2019-03-18

Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden

Överförmyndarnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Stadigv tillst slutet sällskap, bifall 2019-05-03 09:31 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00264
Stadigv tillst allmänheten, delv bifall m villko 2019-05-03 14:48 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00302
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-05-06 14:12 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00317
Remissvar till Spelinspektionen 2019-05-14 Remiss från Spelinspektionen 73-2019-00378
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-05-17 13:12 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2018-00785
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-05-20 10:47 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tj 53-2019-00377
Ändrat tillstånd, bifall 2019-05-22 13:00 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00369
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2019-05-23 14:23 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2019-00409
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-05-27 15:39 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2019-00009
Avskrivning 2019-05-31 08:40 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00358
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2019-05-31 12:57 Anmälan om upphörande av serverin 38-2019-00387



MAJDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-001956 20190502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Håstorp 1:16 Roger Johansson

2019-001521 20190502 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC  Sandhults-Hulebo 1:5 Sanna Olsson

2019-001954 20190502 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Äspenäs 1:10 Roger Johansson

2018-003154 20190502 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, ansökan om tillstånd till 
schaktning inom Öresjö 
vattenskyddsområde

Längjum 2:11 Johannes Stolt

2019-001974 20190502 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, klagomål på bristande 
rengöring och hantering

Ryda 4:1 Thomas Vidholm

2019-001958 20190502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lundastenen 28 Roger Johansson

2019-001955 20190502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Rydboholm 1:369 Roger Johansson

2019-001979 20190502 Omklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Hjulet 3 Jennie Schürer von Waldheim

2018-003154 20190502 Tillstånd inom vattenskyddsområde för 
schaktning

Miljötillsyn, ansökan om tillstånd till 
schaktning inom Öresjö 
vattenskyddsområde

Längjum 2:11 Johannes Stolt

2019-001957 20190502 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lundastenen 18 Roger Johansson

2019-001805 20190503  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Blixnabb 1:5 Sevil Selimov

2019-001510 20190503 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Ebbared 1:28 Sofia Törnqvist

2019-000382 20190503 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Långan 11 Thomas Vidholm

2019-000347 20190503 Beslut Miljötillsyn, rikt- och gränsvärden på 
avloppsvatten

Arta 7:5 Sofia Törnqvist

2019-001944 20190506 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Slätthult 10:72 Roger Johansson

2019-001971 20190506 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kerstinsgärde 1:181 Roger Johansson

2019-001970 20190506 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Rydboholm 1:412 Roger Johansson

2019-001969 20190506 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Skäftingsbacka 1:59 Roger Johansson

2019-001922 20190506  Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hedared 2:14 Jennie Schürer von Waldheim

2019-000383 20190506 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Solrosen 3 Thomas Vidholm

2019-001965 20190506 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Myrås 1:76 Roger Johansson

2018-003569 20190507 Föreläggande om skyddsåtgärder - rättelse Miljötillsyn, anmälan om användning av 
avfall för anläggningsändamål

Osdal 3:4 Lisa Bindgård
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2019-000310 20190507  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Kypered 1:51 Sevil Selimov

2019-001793 20190507 Föreläggande om åtgärder Miljötillsyn, föreläggande om åtgärder Seglora 5:5 Mirelle Kervatin

2019-002005 20190509 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lergered 2:35 Roger Johansson

2019-001943 20190509  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Osdal 2:73 Karin Görjevik

2019-001726 20190509 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Gretlanda 1:23 Jennie Schürer von Waldheim

2014-003129 20190510 Beslut om att upphäva förbud, nya tidsramar Avlopp, tillsyn, inventering 2014 Gårda 1:13 Peter Engström

2019-001657 20190510 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Risa 1:21 Sanna Olsson

2019-000980 20190510 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Bredared 2:4 Sanna Olsson

2019-000854 20190510 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Ebbared 1:18 Sanna Olsson

2019-002068 20190510 Omklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Viskastrand 2 Jennie Schürer von Waldheim

2019-002066 20190510 Omklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Kattugglan 1 Jennie Schürer von Waldheim

2018-003331 20190510 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion Petersberg 14 Thomas Vidholm

2019-002067 20190510 Omklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Tekniska 
Elementarskolan 2

Jennie Schürer von Waldheim

2019-001996 20190513 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Råhult 1:3 Sevil Selimov

2019-001932 20190513 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kinnarumma-
Fagerhult 2:34

Roger Johansson

2019-002071 20190513 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Vindrosen 3 Annelie Gustafsson

2018-003552 20190513 Upphävande av beslut Köldmedia, årsrapport 2017 Svensgärde 3:85 Sofia Törnqvist

2019-000988 20190513 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt 
matförgiftning

Partituret 1 Thomas Vidholm

2019-002055 20190513 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Nunnan 2 Annelie Gustafsson

2019-002053 20190514 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Spindeln 12 Annelie Gustafsson

2019-001829 20190514 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Semele 5 Annelie Gustafsson

2018-003198 20190514 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om inklassning Rydboholm 1:451 Lisa Bindgård
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2019-001893 20190514 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Semele 6 Annelie Gustafsson

2019-001671 20190514 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Fristads Prästgård 1:18 Karin Görjevik

2019-001921 20190514 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Karon 1 Annelie Gustafsson

2019-001945 20190514 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Järnvägen 4:2 Annelie Gustafsson

2018-001263 20190514 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Jarlen 2 Maria Steinmetz

2019-002093 20190514 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, klagomål på utsläpp Bronsringen 1 David von Sydow

2018-002387 20190514 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om fordonstvätt Dahlian 1 David von Sydow

2018-001263 20190514 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Jarlen 2 Maria Steinmetz

2019-000855 20190515 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Svarvhult 1:24 Maria Steinmetz

2018-001305 20190515 Ansökan om utdömande av vite Miljötillsyn, Föreläggande vid vite Falskog 2:3 Mirelle Kervatin

2019-000334 20190515 Beslut om miljösanktionsavgift Hälsoskydd, tillsyn på förskolor 2019 Hästen 3 Anthoula Papakosta

2019-001478 20190516 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Lotsen 3 Annelie Gustafsson

2019-001755 20190516 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sjöbohus 2 Annelie Gustafsson

2019-001355 20190516 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Norrmalm 1:1 Annelie Gustafsson

2019-002072 20190516 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Gässlösa 5:1 Annelie Gustafsson

2019-001918 20190516 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Kyllared 1:101 Annelie Gustafsson

2019-002091 20190516 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Solskenet 4 Annelie Gustafsson

2019-000890 20190516 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Haglet 1 Annelie Gustafsson

2019-001807 20190516 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Termiten 1 Annelie Gustafsson

2019-002123 20190517 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Hessered 1:11 Roger Johansson

2019-002110 20190517 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

 Nornan 1 Annelie Gustafsson

2019-001908 20190520 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sundholmen 2:15 Roger Johansson
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2019-000881 20190520 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Stormen 3 Annelie Gustafsson

2019-002031 20190520 Förläggande att lämna uppgifter Värmepump, installation Skrapered 1:94 Roger Johansson

2019-002099 20190520 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, klagomål på utsläpp till 
dagvatten

Getängen 26 David von Sydow

2019-001878 20190520 Omklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Körsbärsträdet 1 Jennie Schürer von Waldheim

2019-002048 20190520 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Dövedal 1:7 Karin Görjevik

2019-000766 20190520  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Seglora-Näs 2:14 Karin Görjevik

2019-002061 20190520 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Finnekumla 4:12 Jennie Schürer von Waldheim

2016-002740 20190520 Upphävande av beslut om förbud Avlopp, tillsyn uppföljning av inventering Finnekumla 4:12 Jennie Schürer von Waldheim

2019-001904 20190520 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Kvarnholmen 1:2 Karin Görjevik

2018-003219 20190521 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Stången 66 Annelie Gustafsson

2019-001677 20190521  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC Lilla Skedskamma 1:12 Karin Görjevik

2019-001123 20190521 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala-Gravryd 
1:17

Karin Görjevik

2019-002181 20190522 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, RASFF icke godkänd 
anläggning Kebabkött/Kyckling

Henrik Nygren

2019-002181 20190522 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, RASFF icke godkänd 
anläggning Kebabkött/Kyckling

Pegasus 3 Henrik Nygren

2019-002181 20190522 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, RASFF icke godkänd 
anläggning Kebabkött/Kyckling

Skräddaren 3 Henrik Nygren

2019-001808 20190522 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Gingri-Äspered 2:15 Sofia Törnqvist

2018-002982 20190523 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pomona 7 Eva Gustafsson

2017-003015 20190524 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på kall lägenhet Diana 1 Maria Steinmetz

2019-002170 20190524 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation  Tosseryd 1:101 Roger Johansson

2017-002222 20190524 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, klagomål på schaktmassor Rångedala-Gravryd 
1:17

Johannes Stolt

2019-002096 20190524 Tillstånd att hålla djur (lokala föreskrifter) Hälsoskydd, hålla djur inom 
detaljplan/områdesbestämmelser

Simonsland 11 Carin Christensen

2019-001785 20190524 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om återvinning av 
avfall

Hällered 1:46 Johannes Stolt
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2018-002078 20190524 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, klagomål på schaktmassor Brämhults-Lida 2:1 Johannes Stolt

2019-001764 20190524 Tillstånd att hålla djur (lokala föreskrifter) Hälsoskydd, hålla djur inom 
detaljplan/områdesbestämmelser

 Hässleholmen 3:1 Carin Christensen

2019-000872 20190527 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

 Vindan 2 Annelie Gustafsson

2019-000852 20190527 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Boanäs 1:17 Sevil Selimov

2019-001612 20190527 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Bredareds-Fagerhult 
1:55

Sevil Selimov

2019-000753 20190527 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Rydboholm 1:448 Annelie Gustafsson

2019-002021 20190527 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tämta 6:18 Jennie Schürer von Waldheim

2019-000805 20190527 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Priorn 6 Annelie Gustafsson

2018-001404 20190527 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, inspektion TT 2018 Maskinisten 3 Jennie Schürer von Waldheim

2018-003687 20190528 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Fjädern 4 David von Sydow

2019-000936 20190528 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017  Skräddaren 9 David von Sydow

2019-002214 20190528 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sjödal 1:9 Roger Johansson

2019-002235 20190528 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Maskinisten 3 Eva Gustafsson

2018-003672 20190528 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Orion 8 David von Sydow

2019-000007 20190529 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

 Skruven 3 Annelie Gustafsson

2018-003410 20190529 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Hultamad 1 Annelie Gustafsson

2015-001350 20190529 Upphävande av beslut om förbud Avlopp, tillsyn, inventering 2015 Sjögabo 1:22 Peter Engström

2018-002431 20190529 Beslut om upphävande av 
miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017  Vindbryggan 6 Sofia Törnqvist

2019-000612 20190529 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Nolhaga 2:1 Annelie Gustafsson

2019-000381 20190531 Beslut om timdebitering i ärendet Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Byttorpsgärde 14 Sevil Selimov

2019-002220 20190531 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Tå 1:32 Roger Johansson

2017-002084 20190531 Föreläggande om mätningar Miljötillsyn, klagomål på buller Ljunga 1:2 Sevil Selimov
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